
I Sverige finns en lång tradition av ett
omfattande deltagande av nationalekono-
mer i samhällsdebatten. Nationalekono-
mer har därmed haft och har ett stort in-
flytande på allmänhetens bild av den eko-
nomiska och sociala utvecklingen, på po-

litikers tolkning av för- och nackdelar
med olika ingrepp och på den slutliga ut-
formningen av såväl ekonomiska som
andra politiska åtgärder. (Se t ex diskus-
sionen i Jonung [1996].)

Vanligen har nationalekonomens röst
varit en mans. Kvinnor har utgjort och ut-
gör ännu ett fåtal i den nationalekonomis-
ka professionen, även om det skett vä-
sentliga ändringar, särskilt under det se-
naste decenniet. Detta innebär att kvin-
nors inflytande över den ekonomiska
agendan – de frågor som debatteras av
nationalekonomer, det sätt på vilket de
analyseras och de svar som analysen ger
– har varit förhållandevis liten.1

* Vi tackar Inga Persson för konstruktiva
kommentarer under arbetets gång.
1 För en diskussion av de snedvridningar i den
ekonomiska analysen som kan bli resultatet av
den låga andelen kvinnor, se t ex Jonung &
Persson-Tanimura [1987] samt Persson [1994].
Även Nyberg [2001] belyser dessa frågor.
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En jämställd ekonomisk debatt?*
Nationalekonomen som hörs och syns i debatten är vanligen en man.
Först på senare tid har alltfler kvinnliga nationalekonomer dykt upp.
Här kartläggs kvinnors medverkan i Ekonomisk Debatt och i
Nationalekonomiska Föreningen som ett uttryck för deras deltagande i
den samhällsekonomiska debatten. Antalet och andelen kvinnor som
skriver i Ekonomisk Debatt har stigit över tiden, men deras andel av
tidskriftsmaterialet rör sig ännu kring blott tio procent. Detta är
ungefär jämförbart med kvinnors andel av de forskarutbildade i landet.
Förändringarna i Nationalekonomiska Föreningens verksamhet har
varit trögare. Om de båda jubilarernas verksamhet ska spegla den nu
växande andelen forskarutbildade kvinnor, får vi se fler kvinnor komma
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Alltsedan starten 1973 har Ekonomisk
Debatt utgjort ett viktigt forum för den
ekonomisk-politiska debatten – ett forum
där akademiska ekonomer kunnat utveck-
la sina tankar och sprida sina forsknings-
resultat i en lättillgängligare och friare
form än i de akademiska tidskrifterna och
där fackekonomer i politik, förvaltning
och organisationer kunnat redovisa analy-
sen bakom olika ställningstaganden – då
på större utrymme än i en dagspressarti-
kel. Ofta har synpunkter och analyser
först presenterade här senare förts vidare
ut i andra media, eller brukats som under-
lag för diskussion och analys i andra sam-
manhang.Ekonomisk Debattsartiklar är
dessutom flitigt utnyttjade som läromedel
i högskolans undervisning. Tidskriften
har också många gånger lyfts fram som
en viktig ”skrivarskola” för doktorander.
Många har debuterat på dess sidor – med
recensioner, kommentarer, eller en popu-
lärvetenskaplig presentation av sin forsk-
ning. Om kvinnor ska komma fram i den
ekonomisk-politiska debatten i övrigt bör
det således vara viktigt att de tar
steget/uppmuntras att skriva i Ekonomisk
Debatt.

Det kan därmed vara av särskilt intres-
se att anlägga ett jämställdhetsperspektiv
på Ekonomisk Debattsverksamhet och
studera kvinnors och mäns medverkan i
tidskriften. Utvecklingen av kvinnors del-
tagande i Ekonomisk Debatts spalter kan
tas som en indikation på utrymmet för,
och förändringar i, kvinnors medverkan i
den nationalekonomiska professionen och
i den samhällsekonomiska debatten.

De trettio år som förflutit sedan starten
av Ekonomisk Debattär en intressant pe-
riod att följa av två skäl. Tidskriften är
ungefär jämnårig med två samhällsför-
ändringar av vikt för sambandet mellan
jämställdhet och ekonomi. För det första
såg begynnelsen av sjuttiotalet föränd-
ringen av den svenska forskarutbildning-
en. De nya reglerna infördes 1969, de
första doktorerna enligt den nya ordning-
en utexaminerades 1970, men själva ut-

bildningens uppläggning utformades un-
der 1970-talet. Endast två kvinnor, Margit
Cassel (1924) och Karin Kock (1929),
hade förvärvat en doktorsgrad i national-
ekonomi enligt den gamla ordningen.
Den nya, mer formaliserade utbildningen,
borde, i samband med den dåvarande ut-
bildningsexpansionen, kunna locka fler
kvinnor.

För det andra:Ekonomisk Debattär
årsbarn med etablerandet av den svenska
jämställdhetspolitiken. Enligt statsråds-
protokollet från den 28 december 1972
ska en ”Delegation för jämställdhet” in-
rättas med uppgift att arbeta för jäm-
ställdhet på alla samhällets områden – i
första hand för att hävda kvinnans rätt till
arbete. Detta blir startskottet för en mer
systematisk jämställdhetspolitik i Sveri-
ge, för en intensiv jämställdhetsdebatt –
ja rentav för etablerandet av begreppet
jämställdhet som ett uttryck för just jäm-
likhet mellan kvinnor och män, eller som
det ibland då uttrycktes, kvinnors likabe-
rättigande.

De trettio åren har också kommit att in-
nebära omvälvande förändringar i mäns
och kvinnors livsstil och arbetsfördel-
ning. Kvinnor utbildar sig idag i stort sett
i samma utsträckning som män, de deltar
i förvärvslivet och uppbär inkomster, de
är i hög grad verksamma i politiken. Män
tar aktiv del i barnens vård och i hemar-
betet, om ännu inte i samma utsträckning
som kvinnor. Fortfarande fördelar sig
män och kvinnor olika över samhällssek-
torer och yrken och kvinnor saknas i top-
pen på samhällshierarkierna. Hur åter-
speglar sig då dessa samhällsförändringar
i den mer avgränsade värld som Ekono-
misk Debattutgör? I hur hög grad har
kvinnor medverkat i Ekonomisk Debatt
och har det skett några förändringar över
tiden? Har kvinnor funnits med i Ekono-
misk Debatts ledning? Skriver kvinnor
och män om olika områden?

Detta nummer av tidskriften uppmärk-
sammar också en annan jubilar – Natio-
nalekonomiska Föreningen. En gransk-
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ning av kvinnors medverkan även i detta
forum – den enda professionella förening
för nationalekonomer som vi har i landet
– kan bidra med ännu ett perspektiv på
jämställdheten i den ekonomiska debatten
och den ekonomiska professionen. I in-
ledningen till den jubileumsskrift som
presenterades i samband med National-
ekonomiska Föreningens hundraårsjubi-
leum skriver dåvarande ordföranden Lars
Werin: ”Eftersom vi befinner oss i år
1977 vill någon kanske peka på att listan
över medverkande är kompakt manlig.
Och onekligen är det ett anmärkningsvärt
faktum att nationalekonomisk verksamhet
– med några få framstående undantag –
hittills främst varit en männens domän.
Lyckligtvis kan vi nu vid universiteten
iaktta en omsvängning. Utan tvivel kom-
mer den så småningom att sätta många
spår i föreningens protokoll.” (Herin &
Werin [1977]). Vi har således sökt även
dessa spår.

Inledningsvis framhöll vi nationaleko-
nomernas starka inflytande i samhällsde-
batten. Som nationalekonomer finner vi
denna uppgift såväl viktig som befräm-
jande för en god nivå på denna debatt.
Det gäller även jämställdhetsdebatten, där
vi anser att ett ekonomiskt perspektiv är
konstruktivt, viktigt och ofta välbehöv-
ligt. Jämställdhet mellan män och kvin-
nor är i hög grad ett resultat av ekonomis-
ka avvägningar, för såväl de enskilda
medborgarna som arbetsgivare eller myn-
digheter/politiker. I programförklaringen
för Ekonomisk Debatti dess första num-
mer framförde dåvarande redaktören Nils
Lundgren en önskan att tidskriften utöver
traditionella ekonomiska ämnen även
skulle belysa problem som inte vanligen
uppfattas som ekonomiska. Hur har det
varit med jämställdhetsfrågorna? Har
denna debatt uppmärksammats av Ekono-
misk Debatts skribenter och vad har deras
analys i så fall tillfört? Denna fråga vill vi
också kort belysa.

Ekonomisk Debattsredaktion
Låt oss börja med att studera kvinnornas
medverkan i det redaktionella arbetet. Det
tog inte mindre än 14 år innan tidskriften
hade några kvinnor i ledningen, vare sig i
redaktionen eller i redaktionsrådet. 1987
tillträdde artikelförfattarna som redaktö-
rer för tidskriften. Därefter har ytterligare
två kvinnor varit verksamma som redak-
törer, och då delat redaktörskapet med en
man.2 Hittills har det funnits 23 manliga
redaktörer. Kvinnornas andel av redaktör-
skapet har därmed varit 15 procent under
de 30 år som tidskriften funnits. 

Några kvinnliga medlemmar i redak-
tionen (utöver redaktörer och ev redak-
tionssekreterare) fanns inte förrän 1989,
då traditionsenligt de två föregående
kvinnliga redaktörerna kom att ingå i den
efterföljande redaktionen. Därmed blev
andelen kvinnor i redaktionen under des-
sa år 33 procent. Med en kvinna i redak-
tionen utgör denna andel idag 14 procent.
Redaktionens inflytande har varierat över
tiden och blir i stort vad redaktörerna gör
det till – detta kan vara alltifrån enbart lo-
kalrepresentanter till påhejare, idégivare,
artikelbeställare eller ledarskribenter.

Till Ekonomisk Debatt är knutet ett re-
daktionsråd, vilket sammanträder en gång
om året. Redaktionsrådets uppgift är att
granska tidskriftens innehåll och räken-
skaper, följa utvecklingen av dess prenu-
merantstock, ge synpunkter på föregåen-
de års och förslag till kommande års tema
och artiklar, samt mer än gärna att själva
medverka som skribenter. Merparten av
redaktionsrådet har alltsedan start bestått
av professorer i nationalekonomi. Det sä-
ger sig självt att kvinnor då varit sällsynta
här. Den första kvinnliga medlemmen
fick rådet först efter 20 år, 1993. Sedan
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2 Agneta Kruse tillsammans med Johan
Torstensson i Lundaredaktionen 1993/94 samt
de innevarande redaktörerna.
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dess har en kvinna ingått i rådet.3 Efter-
som antalet rådsmedlemmar har krympt
utgjorde denna kvinna år 1993–2000 sju
procent, men utgör idag tio procent av rå-
det.

Kvinnor som skribenter
I hur hög grad har kvinnor medverkat
som skribenter i Ekonomisk Debattoch
skriver de om samma ämnen som män?
Eftersom det finns betydligt färre kvinnor
än män som är verksamma som national-
ekonomer eller ägnar sig åt ekonomisk
politik, såväl vid universiteten som i övri-
ga yrkeslivet, så kan vi inte vänta oss att
kvinnor förekommer i Ekonomisk Debatts
spalter i samma utsträckning som män.
Men vi bör kunna se kvinnor åtminstone i
samma omfattning som t ex vid de natio-
nalekonomiska institutionerna.4

Utöver den bakomliggande resursen –
tillgången på nationalekonomiskt kunniga
kvinnor – är det också möjligt att andelen
kvinnor som skriver i Ekonomisk Debatt
påverkas av förekomsten av kvinnor i
dess ledning – som redaktörer, i redaktion
och redaktionsråd. Kvinnor där kan fun-
gera som förebilder, genom informella
kontakter uppmuntra till/driva på artiklar,
kanske visa större intresse för de ämnen
som kvinnliga nationalekonomer arbetar
med etc. Finns det ett sådant samband?

I Tabell 1 återges de kvinnliga förfat-
tarnas andel av antalet sidor i Ekonomisk
Debatt under perioden 1973 till 2001.
Kvinnornas andel är låg absolut sett.
Under det första decenniet låg kvinnors
medverkan endast kring ett par procent.
Som mest uppgår deras andel av antalet
artikelsidor till 21 procent (år 1987), av
antalet kommentar- och debattsidor till
cirka 30 procent (åren 1988 och 1997)
och av antalet recensionssidor till cirka
20 procent (1986 och 1993). Det finns en
helt klar tendens till ökning av kvinnliga
skribenters medverkan (från i genomsnitt
ca 2 procent under 1970-talet, till 7 pro-
cent under 1980-talet till ca 10 procent

under 1990-talet). Ändock finns det år,
såväl under 1990-talet som 2000-talet, då
andelen kvinnliga författare är under 10
procent.5

Det är värt att lägga märke till det veri-
tabla ”skutt” kvinnors medverkan tar åren
1987 och 1988, de år dåEkonomisk De-
batt för första gången fick kvinnliga re-
daktörer. Under 1989 fanns ett kvardröj-
ande ”lager” av artiklar av kvinnor vilka
var under bearbetning. Vi erkänner gärna
att vi under vår redaktörstid aktivt arbeta-
de på att få de kvinnliga ekonomer vi
kände till, vilka arbetade med frågor pas-
sande förEkonomisk Debatt, att skriva i
tidskriften. Många kvinnor skickade ock-
så spontant in artiklar, kommentarer och
recensioner. Vi upplevde ingen ”brist” på
möjliga kvinnliga författare eller lågt
kvinnligt intresse. 

Även åren 1993 och 1994 då en av de
två redaktörerna var kvinna, fanns en re-
lativt hög andel kvinnor bland författarna.
Enligt vår mening speglar detta de infor-
mella nätverkens betydelse då det gäller
medverkan i en tidskrift av Ekonomisk
Debattstyp. Lika viktigt som att ha loka-
la representanter som fångar upp intres-
santa och nya skribenter på respektive ort,
kan det vara att ha kvinnliga representan-
ter i redaktion och redaktionsråd.

Är den kvinnliga medverkan i Ekono-
misk Debatt”representativ” för kvinnors
andel av ekonomkåren? Vi har inte ut-
rymme i denna artikel för en ingående re-
dovisning av utvecklingen av andelen
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3 Ann-Charlotte Ståhlberg ingick i rådet 1993–
2000. Hon efterträddes 2001 av Astri Muren.
4 Merparten av dem som skriver i Ekonomisk
Debatt är akademiskt verksamma. Enligt
Wadensjö [1993] utgjorde dessa 85 procent
under perioden 1973–92.
5 En jämförelse av antalet kvinnliga och man-
liga inlägg ger samma bild. Andelen kvinnliga
skribenter var i genomsnitt 3 procent under
1970-talet, 8 procent under 1980-talet och
10 procent under 1990-talet.
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kvinnor vilka studerar nationalekonomi
eller av andelen akademiskt verksamma
nationalekonomer.6 En enkel jämförelse
kan göras med den andel kvinnor som av-
lägger forskarexamen. Den första dispu-
tationen av en kvinna enligt den nya ord-
ningen ägde rum 1976.7 Fram till 1990
hade sammanlagt 19 kvinnor avlagt dok-
torsexamen och de utgjorde då ca 9 pro-
cent av totala antalet (Wadensjö [1992]).
1990-talet har sett en helt annan utveck-
ling. Enligt högskoleverkets nyligen
framlagda utvärdering av nationalekono-
min  (Högskoleverket [2002]) avlade inte
mindre än 45 kvinnor en forskarexamen
under perioden höstterminen 1993 till
vårterminen 2000. Dessa motsvarade 19
procent av totala antalet avlagda examina.
Av licentiaterna, som under den förra pe-
rioden var 20 procent, var kvinnorna un-
der den senare hela 27 procent.8

Sett i detta ljus framstår inte uppgifter-
na över kvinnors medverkan under de
första decennierna som exceptionellt lå-
ga, utan ungefär i den nivå man kunde
vänta sig. Däremot borde vi ha observerat
en snabbare ökning av kvinnor i spalterna
under 1990-talet än vad som faktiskt ägt
rum.9 Förhoppningsvis kommer dock de
många kvinnor som med sådan framgång
producerat avhandlingar under 1990-talet
att under 2000-talet göra sig hörda i den
ekonomisk-politiska debatten.

Fram till och med 1995 disputerade 38
kvinnor enligt den nya ordningen. Utifrån
en namnlista över dessa har vi undersökt
hur många av dem som någon gång i nå-
gon form medverkat i Ekonomisk Debatt.
Inte mindre än 63 procent har gjort så.
Detta tycker vi är ett gott betyg, såväl på
Ekonomisk Debatt, som på de kvinnliga
nationalekonomernas intresse för att delta
i den ekonomiska debatten.10

Man kan också jämföra kvinnors med-
verkan i Ekonomisk Debatt med kvinnors
deltagande i andra ekonomiska samman-
hang. Vi påminns regelmässigt i pressen
om avsaknaden av kvinnor i näringslivets
ledningsskikt, där de endast utgör ett par

procent. I en nyligen framlagd magister-
uppsats i statsvetenskap (Engström
[2002]) studeras i vad mån kvinnor finns
representerade inom ekonomipressen.
Kvinnor utgör ca 13 procent av de citera-
de och omnämnda i dessa tidningar.
Deras andel av de citerade och omnämn-
da som befinner sig i den s k ”närings-
livseliten” låg ytterligare några procent-
enheter lägre. Det går inte att särskilja na-
tionalekonomer ur denna studie (de kan
finnas i flera grupper).11

En relevantare jämförelse vore kanske
kvinnliga nationalekonomers medverkan
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6 Vi hoppas kunna redovisa en pågående sådan
sammanställning i ett kommande nummer av
Ekonomisk Debatt. En preliminär beräkning
ger vid handen att andelen kvinnor i högsko-
lornas lärar/forskarkår utgör ca 15 procent.
7 Det var Siv Gustafsson, numera professor vid
Amsterdams universitet, Nederländerna. Sam-
ma år disputerade även Kerstin Lövgren och
Irma Rosenberg.
8 Enligt uppgifter i Nyberg [2001] avlade om-
kring 50 kvinnor forskarexamen under perio-
den 1990–2000. Enligt en nyligen samman-
ställd lista över doktorsavhandlingar av kvin-
nor i Sverige hade 90 kvinnor disputerat perio-
den 1976 – sommaren 2002 (Persson [2002]).
Totalt bör således i Sverige idag finnas ungefär
ett 80-tal kvinnor med en doktorsgrad i natio-
nalekonomi, vilket motsvarar ca 15 procent av
totalantalet. Några har lämnat landet eftersom
de varit utländska studenter eller för att göra
karriär utomlands. Samtidigt finns kvinnliga
nationalekonomer med t ex en amerikansk
Ph D, vilka är verksamma här.
9 Samtidigt har flera debattörer pekat på ett
minskat intresse hos yngre nationalekonomer
att skriva i Ekonomisk Debatt. Se t ex Anders
Björklunds (Björklund [1996]) och Mats Pers-
sons (Persson [1996]) inlägg i Jonung [1996]
samt Boschini m fl [2002].
10Flera av dem som inte medverkat har varit
utländska studenter.
11Studien avser DN Ekonomi, SvD Näringsliv,
Dagens Industri och Finans Vision och har
följt dessa våren 2002 under två veckor.
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Tabell 1 Kvinnliga författares andel av antalet textsidor 1973–200112

År Samtliga Artiklar Kommentarer Recensioner

1973 3 2 8 -
1974 1 1 0 -
1975 4 6 0 -
1976 4 4 3 -
1977 2 2 4 0
1978 2 2 4 0
1979 1 0 1 2
1980 3 3 5 3
1981 3 4 0 6
1982 4 3 10 5
1983 1 0 7 0
1984 7 7 0 6
1985 3 3 0 11
1986 9 6 7 19
1987 16 21 13 14
1988 13 11 27 14
1989 13 17 6 15
1990 3 3 4 2
1991 8 8 4 10
1992 14 17 16 7
1993 11 9 10 22
1994 15 17 18 10
1995 5 4 9 6
1996 10 15 6 0
1997 18 12 29 18
1998 11 9 21 0
1999 7 9 4 8
2000 5 7 0 1
2001 12 13 0 10

Källa: Wadensjö [1993], därefter redaktionens årliga uppdatering.

12 Uppgifterna gäller exklusive ledare och Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar.
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som experter i offentliga utredningar och
kommittéer med ekonomisk inriktning el-
ler som skribenter i den ekonomiska de-
batten i andra media. Vi känner inte till
några undersökningar av detta slag.
Björklund [1996] har dock studerat natio-
nalekonomer vilka medverkat påDN
Debattoch SvD Brännpunktunder perio-
den 1990–93. Bland de ”icke-akade-
miskt” verksamma skribenterna är ande-
len kvinnor ca tio procent och bland de
universitetsanställda forskarna ca sju pro-
cent. Eftersom kvinnorna i genomsnitt
skriver färre artiklar per person blir deras
andel av antalet publicerade artiklar lägre,
fem procent respektive fyra procent.
Dessa senare siffror ligger betydligt lägre
än kvinnors andel av materialet i
Ekonomisk Debatt.

Kvinnors och mäns ämnesval
Finns det en segregering inom national-
ekonomin så att kvinnor sysslar med vis-
sa ämnesområden och män med andra?
Att döma av vad män och kvinnor skriver
om i Ekonomisk Debatt så är svaret ja (se
även Wadensjö [1993]). Tabell 2, vilken
redovisar den procentuella fördelningen
av antalet artiklar och kommentarer över
olika ämnesområden, och Tabell 3, vilken
redovisar andelen kvinnor och andelen
män av totala antalet personer på olika
ämnesområden, illustrerar detta.

De kvinnliga författarna är specialisera-
de inom frågor som rör arbetsmarknads-
ekonomi och offentlig ekonomi. Dessa
områden är stora även för män, men hos
dem är intresset störst för makroekonomi.
Koncentrationen bland kvinnorna är också
större – de två största områdena för dem
omfattar 37 procent av alla inlägg, medan
endast 27 procent av männen återfinns in-
om deras två största ämnesområden. Män
har dessutom bidragit inom alla områden,
medan kvinnor helt saknas inom vissa. Till
en del kan detta förklaras av att kvinnorna
är så mycket färre.

Det är också av intresse att studera
kvinnornas andel inom respektive områ-
de. Inte oväntat är andelen kvinnor rela-
tivt hög inom arbetsmarknadsekonomi,
14 procent. Därefter följer hälsoekonomi
med 12 procent kvinnor och kanske mer
oväntat mikroekonomi och matematisk
ekonomi med samma andel.13 Andelen
kvinnor blir faktiskt lägre inom offentlig
ekonomi, eftersom detta område är så
stort även för män.

Jämställdhetsfrågor, eller ”gender issu-
es”, finns inte som särskild rubrik i regist-
ret. Vi behandlar dem i ett särskilt avsnitt
nedan.

Slutligen – kan vi säga något om ”kva-
liteten” på kvinnornas alster? Ett sätt
skulle vara att granska genomslaget i an-
nan press/media, och därmed ”mäta” in-
tresset utanför den direkta läsarkretsen.
Det har vi dock inte gjort. En annan indi-
kation är kvinnors förmåga att hävda sig i
kretsen av mottagare av det s k Myrdal-
priset.14 Detta pris delas ut till den som
anses ha författat årets bästa artikel i
Ekonomisk Debatt. Under de 18 år priset
delats ut har kvinnor funnits bland motta-
garna 5 gånger. Av totala antalet pristaga-
re utgör kvinnor 21 procent (en artikel
kan ha flera författare).
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13 I mikroekonomi ingår hushållsteori, produk-
tionsteori, inkomstfördelning, marknadsstruk-
tur, allmän jämviktsteori, välfärdsteori, kol-
lektivt beslutsfattande, information och osä-
kerhet. I matematisk ekonomi och kvantitativa
metoder ingår ekonometriska metoder, spelte-
ori, datainsamling, utformning av experiment.
14 Priset instiftades 1983 av Nationalekono-
miska Föreningen och Sparbanksföreningen i
samband med Gunnar Myrdals 85-årsdag.
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Tabell 2 Procentuell fördelning av antalet inlägg (artiklar och kommentarer) över
olika ämnesområden. Kvinnor respektive män 1973–200115

73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–01 1973–2001
Ämne m kv m kv m kv m kv m kv m kv m kv

Allmänt, 3 0 4 4 2 2 2 0 4 0 2 2 3 1
under-
visning i
national-
ekonomi
Doktrin- 0,5 0 2 0 6 0 7 0 7 13 6 0 4 2
historia,
metodologi
Matematiska 0 0 1 8 1 2 0 0 5 4 1 2 1 2
metoder
Mikro- 2 21 2 4 3 12 3 2 4 2 7 6 4 6
ekonomi
Makro- 15 5 22 20 18 12 11 6 10 4 14 8 15 8
ekonomi och
penningteori
Internationell 5 0 8 12 4 7 6 11 3 4 3 6 5 7
ekonomi
Finansiell 2 5 3 16 5 12 5 4 4 0 7 4 4 6
ekonomi
Offentlig 14 11 14 12 16 5 11 20 9 13 11 28 12 16
ekonomi
Hälsovård, 4 0 5 16 6 12 4 7 5 8 1 2 4 8
utbildning,
social service
Arbetsmark- 6 47 5 4 7 14 14 18 17 19 11 30 10 21
nads- och
befolknings-
ekonomi
Rätts- 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0
ekonomi
Industriell 3 0 5 0 2 0 6 4 5 4 9 4 5 2
ekonomi
Företags- 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1
ekonomi
Ekonomisk 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 4 0 1 0
historia
Utveckling, 11 0 7 4 5 5 10 15 8 11 8 4 8 8
tillväxt,
länderstudier
Ekonomiska 7 0 3 0 4 5 4 0 5 6 1 0 4 2
system
Jordbruks- 16 11 5 0 9 10 8 11 4 11 2 0 8 7
och natur-
resurs-
ekonomi
Regional-, 8 0 5 0 3 0 6 0 4 0 6 0 5 0
transport-
bostads-
ekonomi
Andra 2 0 2 0 3 2 1 0 2 0 2 0 2 0
frågor, kultur-
ekonomi

15Sammanställningen har gjorts med hjälp av den ämnesgrupperade delen av årsregistren i
Ekonomisk Debatt. I registret kan en artikel förekomma på flera olika ställen, t ex såväl under
makroekonomi som under arbetsmarknadsekonomi om en artikel berör båda områdena. Detta lär
ha mindre betydelse för den fråga vi vill belysa här.
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Tabell 3 Andel kvinnor, respektive män, med inlägg (artiklar och kommentarer)
på olika ämnesområden 1973–2001, procent

73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–01 1973–2001
Ämne m kv m kv m kv m kv m kv m kv m kv

Allmänt, 100 0 96 4 92 8 100 0 100 0 81 9 97 3
under-
visning i
national-
ekonomi
Doktrin- 100 0 100 0 100 0 100 0 86 14 100 0 96 4
historia,
metodologi
Matematiska 100 0 78 22 75 25 100 0 93 7 80 20 88 12
metoder
Mikro- 78 22 94 6 80 20 95 5 96 4 90 10 88 12
ekonomi
Makro- 99 1 96 4 94 6 95 5 96 4 93 7 96 4
ekonomi och
penningteori
Internationell 100 0 95 5 87 13 84 16 90 10 79 21 91 9
ekonomi
Finansiell 92 8 83 17 81 19 94 6 100 0 93 7 90 10
ekonomi
Offentlig 98 2 97 3 97 3 84 16 88 12 76 24 91 9
ekonomi
Hälsovård, 100 0 88 12 85 15 83 17 87 13 83 17 88 12
utbildning,
social service
Arbetsmark- 79 21 97 3 85 15 88 12 90 10 76 24 86 14
nads- och
befolknings-
ekonomi
Rätts- 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100 0 100 0
ekonomi
Industriell 100 0 100 0 100 0 94 6 92 8 95 5 96 4
ekonomi
Företags- 100 0 100 0 100 0 88 12 100 0 83 17 92 8
ekonomi
Ekonomisk 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
historia
Utveckling, 100 0 98 2 92 8 88 12 89 11 94 6 94 6
tillväxt,
länderstudier
Ekonomiska 100 0 100 0 89 11 100 0 90 10 100 0 96 4
system
Jordbruks- 98 2 100 0 91 9 97 3 78 22 100 0 93 7
och natur-
resurs-
ekonomi
Regional-, 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
transport-
bostads-
ekonomi
Andra 100 0 100 0 93 7 100 0 100 0 100 0 100 0
frågor, kultur-
ekonomi
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Nationalekonomiska Föreningen
Den andra jubilaren som uppmärksam-
mas i detta nummer är Nationalekono-
miska Föreningen. Hur står det till med
jämställdheten i detta anrika förbund?
Har Lars Werins förhoppningar från 1977
om fler kvinnor i protokollen gått i upp-
fyllelse?

Tyvärr måste vi säga att mansdominan-
sen i Nationalekonomiska Föreningen än-
nu idag framstår som ganska kompakt
och betydligt mer så än i Ekonomisk De-
batt. Femtio män, alla ”betydande perso-
ner” (Nationalekonomiska Föreningen
[1927]) konstituerade föreningen 1877.16

Därefter tog det lång tid innan några
kvinnor dök upp i församlingen. För de
första decennierna har vi haft några ensta-
ka års medlemsmatriklar till vårt förfo-
gande för denna artikel. I 1919 års med-
lemsförteckning förekommer en kvinna,
Ingegerd Palme, med titeln magister arti-
um. Därefter har vi tagit med 1923 efter-
som detta är det första år då Karin Kock
finns förtecknad som medlem. Hon har
då sällskap av fyra andra kvinnor (och
511 män).17

Fram till 1970-talet tycks endast några
tiotal kvinnor ha varit medlemmar (se
Tabell 4). Därefter skedde, i följd av ett
växande antal kvinnliga studerande i fö-
retags- och nationalekonomi, också en

ökad tillströmning av kvinnor. Andelen
det senaste decenniet ligger kring ungefär
de siffror vi fann för kvinnors medverkan
i Ekonomisk Debatt. Kanske bör man no-
tera att ökningen av andelen kvinnor se-
dan 1991 helt och hållet är att hänföra till
ett minskat antal män i föreningen!

Ökningen i antalet och andelen kvinnor
sedan 1970 har dock inte på något sätt av-
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16Nationalekonomiska Föreningen är inte ett
professionellt förbund för nationalekonomer
på samma sätt som t ex American Economic
Association eller Royal Economic Society.
Medlemmarnas bakgrund är varierande och
sannolikt är nationalekonomer fortfarande i
minoritet. (Se Henriksson [2001]). Föreningen
är inte heller på samma sätt nationell, utan har
sin verksamhet koncentrerad till Stockholms-
området. Se även ledaren i Ekonomisk Debatts
första nummer 1987 (Jonung [1987]).
17Karin Kock, 1891–1976, blev 1945 Sveriges
första kvinnliga professor i nationalekonomi.
Hon var också Sveriges första kvinnliga stats-
råd. Förutom en framgångsrik yrkeskarriär,
engagerade hon sig i såväl svensk som inter-
nationell kvinnorörelse. För ett imponerande
porträtt av Karin Kock, se Henriksson [2000].
Se också Niskanen [2001]. Tyvärr är Karin
Kock ännu inte porträtterad i Ekonomisk De-
batt, något vi som initiativtagare till Ekonom-
porträttserien beklagar, men tar ett delansvar
för.

Tabell 4 Medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen efter kön och år

År Medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen
Män Kvinnor Kvinnors andel

(procent)

1877 50 0 0
1919 505 1
1923 511 5 1
1939 638 9 1
1954 899 17 2
1977 1125 60 5
1991 1161 133 10
2001 756 135 15

Källor: Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar (1919, 1923, 1939) innehållande med-
lemsmatriklar, uppgifter från Rolf Henriksson för 1954, Herin & Werin [1977], Nationalekono-
miska Föreningen [1991], samt aktuella uppgifter från Mattias Ganslandt, sekreterare i NEF.
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speglat sig i föreningens styrelse. Sedan
1973 har såväl ordförande, som sekretera-
re, som övriga i styrelsen uteslutande be-
stått av män, med undantag av ett enda år,
1992, då föreningens sekreterare var en
kvinna.

Hur ser det då ut med kvinnors medver-
kan på programmet i föreningen? Vi har
följt utvecklingen från 1973.18 Ytterst få
kvinnor har under denna tid inbjudits som
inledare eller inledande kommentator till
Nationalekonomiska Föreningens för-
handlingar (seTabell 5). Andelen kvinnor
utgjorde bara några få procent (två till tre
procent) under 1970- och 1980-talen, men
ökade något under senare delen av 1990-
talet. Samma sak gäller kvinnors andel av
övriga debattdeltagare. Av de fem kvinnli-
ga inledningsinläggen 1988–97 faller fyra
på Anne Wibble (finansminister 1991–
94). Finansplanen diskuteras enligt tradi-
tion i Nationalekonomiska Föreningen och
finansministern inleder vid detta tillfälle.

Även med hänsyn tagen till antalet
kvinnliga medlemmar och den begränsa-
de mängden kvinnliga nationalekonomer
i yrkeslivet så förefaller kvinnors medver-
kan i föreningens verksamhet oväntat låg.
Är det lättare för kvinnor att göra sig hör-
da i den mer formella och delvis mer ano-

nyma värld som en tidskrift utgör, än i en
förening där informella kontakter kanske
är än viktigare? Är en traditionell, anrik,
manlig värld som Nationalekonomiska
Föreningen svårare att närma sig för en
kvinna än ett helt nytt forum för ekono-
mer som det Ekonomisk Debattutgjorde
på 1970-talet? Eller är Stockholm, som ju
utgör upptagningsområdet för huvudde-
len av föreningens medlemmar, än mer
dominerat av män i de ekonomiska sam-
manhangen än resten av landet?

Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 6559

18Att följa kvinnors medverkan i Nationaleko-
nomiska Föreningen före denna tid är inte all-
deles lätt. I Herin & Werin [1977] finns visser-
ligen en förteckning över samtliga förhand-
lingar och samtliga styrelser sedan 1877.
Samtliga personer figurerar dock enbart med
initialer och inte med hela förnamn. Det krä-
ver således personkännedom för att avgöra om
det är kvinnor eller män som medverkar. Vi
kan konstatera att Karin Kock var sekreterare
1931–36, samt ingick i styrelsen 1945–49.
Hon förekommer också flera gånger på pro-
grammet. Vad gäller medlemsförteckningarna
så tycks systemet vara sådant att män förteck-
nas med initialer, men kvinnor med hela för-
namn. Detta gäller dock inte alltid. I förteck-
ningen från 1910 finns en person med enbart
initialer och med titeln ”Fru”.

Tabell 5 Antal manliga och antal/andel kvinnliga diskussionsinlägg
(ej ordföranden*) i Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1973–2001

År Inledare/Inledande Övriga Totalt
kommentatorer/ debattdeltagare

Panel

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Kvinnors
andel

(procent)

1973–77 30 0 115 3 145 3 2

1978–82 46 0 119 2 165 2 1

1983–87 59 1 93 2 152 3 2

1988–92 55 2 53 1 108 3 3

1993–97 63 3 60 2 123 5 4

1998–2001 53 5 73 6 126 11 8

* Ordföranden vid förhandlingarna har alltid varit en man.
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Jämställdhetspolitisk debatt
Vad gäller Nationalekonomiska Förening-
ens verksamhet är en bedömning av före-
komsten av jämställdhetsdebatt inte så
svår. En genomgång av rubrikerna på för-
handlingarna ger vid handen att ingen
punkt på programmet varit direkt inriktad
på att behandla kvinnors ekonomiska si-
tuation, jämställdhets- eller familjepoli-
tik, nationalekonomisk kvinno/jämställd-
hetsforskning eller något liknande – inte
sedan Karin Kock presenterade sitt arbete
med utredningen om ”Kvinnoarbete och
kvinnliga löner” år 1937. Huruvida jäm-
ställdhetsfrågorna kommit upp i samband
med andra frågor avseende t ex arbets-
marknad, socialförsäkringar etc går inte
att bedöma utan en genomläsning av för-
handlingarnas innehåll. En sådan gransk-
ning har vi inte gjort.

I Ekonomisk Debatt har situationen va-
rit annorlunda. Utvecklingen av nya teo-
retiska redskap – såsom teorier för hu-
mankapital, tidsallokering, diskrimine-
ring, barnafödande m m, expansionen av
studier kring kvinnors arbetsmarknad i
USA, förändringar i kvinnors och mäns
fördelning av arbete och fritid, samt den
intensiva jämställdhetsdebatten under
1970-talet uppmuntrade flera av dem som
då påbörjade forskarutbildning till studier
av kvinnors arbetsmarknad, familje- och
jämställdhetspolitik.19 Detta har också av-
speglats i Ekonomisk Debatt. Redan i
1975 års årgång kom artiklar som be-
handlar kvinnors låga löner och den köns-
segregerade arbetsmarknaden.

Därefter har inlägg kring jämställd-
hets- och familjepolitiska frågor dykt
upp, inte så ofta – men mer eller mindre
kontinuerligt, och har mer än en gång gett
upphov till ett mindre replikskifte. I sam-
band med debatten vid tillsättningen 1994
av den s k kvinnomaktutredningen av
”fördelningen av ekonomisk makt och
ekonomiska resurser mellan kvinnor och
män” gav dåvarande redaktören Agneta
Kruse i en underledare t o m rådet ”Läs

Ekonomisk Debatt… I stort sett varje år-
gång sedan starten 1973 har innehållit en
eller par artiklar, kommentarer eller re-
censioner som redovisar eller anknyter till
den växande forskningen kring just de
frågor som kvinnomaktutredningen är
satt att belysa.”

Spridningen på ämnen har varit relativt
stor. Löneskillnaderna mellan män och
kvinnor och deras orsaker – förvärvsav-
brott, föräldraledighet, diskriminering, lö-
nepolitik – har varit återkommande tema.
Andra sådana är arbetsutbud och skatter,
och pensionsutfall för kvinnor och män.
Under 1980-talet berörde flera inlägg
barnomsorgspolitiken – dess lönsamhet
och fördelningseffekter. Under 1990-talet
kom inlägg om föräldraförsäkringen.
”Pigdebatten” och den diskussion om hus-
hållstjänster den initierade gav avtryck
också i Ekonomisk Debatt. Recensioner
har täckt en del av de svenska böcker som
kommit ut av nationalekonomer på områ-
det (dock till vår förvåning inte någon av
de många skrifter som till slut producera-
des av kvinnomaktutredningen). Kvinnor
står för flertalet inlägg, men även män har
redovisat forskning på dessa områden.20

Utan tvekan har Ekonomisk Debattut-
gjort ett viktigt forum för de forskare som
ägnat sig åt kvinnor, jämställdhet och
ekonomi. Något naturligt alternativ finns
inte och här har argumentationen kunnat
bli utförligare än på tidningarnas debattsi-
dor. Många artiklar har gett eko annorstä-
des och bidragit till att uppmärksamma
att nationalekonomer sysslar med, och
har något att bidra med, på området.
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19För en översikt av denna forskning se Pers-
son [2002].
20Det förekommer också Ekonomporträtt av
två nobelpristagare som båda varit inflytelseri-
ka för jämställdhets/genus/feministisk forsk-
ning inom nationalekonomin – Gary Becker
och Amartya Sen. I ingetdera fallet betonas
dock denna roll.
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Liksom vad gällerEkonomisk Debatt
som helhet så anknyter artiklar på jäm-
ställdhetsområdet teoretiskt och empiriskt
till huvudfåran inom nationalekonomin.
Den kritik mot delar av ämnet som ibland
framförts bl a i USA av feministiska eko-
nomer har ännu inte förmärkts eller pre-
senterats. (Se Nyberg [2001]).21 Många av
de ämnen som lyfts fram internationellt av
feministiska ekonomer – t ex mätningar av
det oavlönade arbetet, teori och metod för
att behandla omsorgsarbete, upprättandet
av kvinnobudgetar, eller könsperspektiv
på makroekonomi och globalisering har
inte heller behandlats i tidskriften.22

Ekonomisk Debattoch
jämställdheten
Nationalekonomer har ett stort inflytande
i samhällsdebatten.Ekonomisk Debattär
en av de kanaler via vilka de gör sin röst
hörd och för ut sina forskningsresultat till
den ekonomiskt intresserade allmänheten.
Traditionellt har den nationalekonomiska
expertens röst tillhört en man. Under de
tre decennier Ekonomisk Debattverkat
har antalet och andelen kvinnor som stu-
derar nationalekonomi vid våra universi-
tet ökat och alltfler kvinnor har blivit till-
räckligt fascinerade av ämnet för att ut-
sträcka dessa studier till forskarnivå.
Samtidigt engagerar sig kvinnor i den
praktiska partipolitiken i nästan samma
utsträckning som män.

I denna artikel har vi velat belysa i vil-
ken utsträckning de kvinnliga national-
ekonomerna utnyttjat den möjlighetEko-
nomisk Debattger till att delta i debatten
och därmed påverka den ekonomiska po-
litiken. Vi har funnit att

• kvinnor var obefintliga i det redaktio-
nella arbetet före 1987, men därefter
funnits representerade – om än i ett fåtal

• kvinnors medverkan som skribenter sti-
git över tiden och nu ligger ungefär i ni-
vå med andelen forskarutbildade i lan-
det, dvs kring 10–15 procent

• ökningen under senare år inte hållit takt
med de nydisputerade kvinnorna, vilka
tycks följa rådande trend att prioritera
vetenskaplig före populärvetenskaplig
produktion

• kvinnor i viss mån täcker andra ämnes-
områden än män

• jämställdhets- och familjepolitiska frå-
gor, om än i liten omfattning, berörts så
gott som från start i Ekonomisk Debatt
och utgjort en debatt där kvinnor domi-
nerat

• ökningen av andelen kvinnor i National-
ekonomiska Föreningen inte reflekterats
vare sig i styrelse eller programutbud –
att uppmärksamma för kommande sty-
relser.

Det är vår övertygelse att Ekonomisk
Debatt, och jämställdheten i dess spalter,
har en viktig uppgift för att uppnå en stör-
re jämställdhet i den ekonomiska debat-
ten – genom att lyfta fram förekomsten av
kvinnliga nationalekonomer och därmed
ge förebilder för nya generationer av stu-
denter, genom att stimulera kvinnors in-
tresse för nationalekonomiska frågor, så-
väl bland studenter som kvinnliga politi-
ker, och genom att ge mer utrymme i de-
batten åt nationalekonomisk analys av
traditionellt ”kvinnliga” intresseområden.
Kanske kan vi anklagas för att vara såväl
kvinnochauvinister som nationalekonom-
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21 Sedan början av 1990-talet finns Internatio-
nal Association for Feminist Economics (IAF-
FE), vilken håller årliga konferenser och ock-
så står bakom tidskriften Feminist Economics.
22 Man kan givetvis också fråga sig om det
finns ett s k genus/jämställdhetsperspektiv i
andra artiklar än som direkt avhandlar jäm-
ställdhetspolitik. Efter en ytlig genomgång är
vi böjda att svara nej, och tror inte svaret änd-
ras vid en mer grundlig sådan. I de flesta fall
är ett sådant inte relevant, men nog finns det
artiklar där man ställer frågan om den analys
som ges beskriver även kvinnors erfarenheter
och hur hänsynstagande till dessa skulle för-
ändrat slutsatser och rekommendationer.
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chauvinister om vi hävdar uppfattningen
att den nationalekonomiska analysen och
förståelsen berikas om fler nationaleko-
nomer är kvinnor och att samhällsdebat-
ten förstärks och fördjupas om fler kvin-
nor är nationalekonomer.
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