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Inledning 

” Kvinnornas arbetsmarknad är i stort sett begränsad till arbeten inom vård-, kontor-, lärar- 

och serviceyrken. Medan männens arbetsmarknad omfattar ca 300 yrkesområden finns de 

flesta kvinnorna inom ca 30 yrkesområden.”1 Detta skrev riksdagsledamöterna Ann-Cathrine 

Haglund och Birgitta Rydle 1986, i en motion med titeln Mäns och kvinnors villkor på 

arbetsmarknaden. Citatet är relevant för denna undersökning av tre anledningar. Först, för att 

det sätter fingret på den historiska skillnaden i arbetsmarknaden för kvinnor och män. En 

koncentrering inom en liten mängd yrken, många omsorgsrelaterade, har gjort kvinnors 

yrkeserfarenheter mycket mer specifika än mäns. Citatet är även relevant för undersökningen 

för att det är ett utmärkt exempel på politisk representation av just kvinnliga yrkesarbetande. 

Jobb har genomgående varit en av de viktigaste politiska frågorna för svenska väljare, och 

politikers roll i demokratiska system är att representera vad väljarna anser är viktiga frågor.2 

Hur politiker väljer att genomföra denna representation är dock inte självklart. Det finns 

många teorier kring hur politisk representation bör ske,3 och hur politiker väljer att 

representera befolkningen påverkar hur demokratin i ett land fungerar. Utan välfungerande 

politisk representation kan inte alla fungera på lika villkor i ett demokratiskt samhälle. Detta 

knyter an till den tredje anledningen citatet är relevant för denna undersökning, nämligen 

vilka politikerna som skrivit denna motionen är och vad de representerar. Haglund och Rydle 

är båda kvinnor, och i motionen talar de för andra kvinnors arbetsvillkor. De representerar 

alltså väljare som delar en av deras grundläggande egenskaper, vilket enligt vissa 

demokratiteoretiker är det enda sättet politiker verkligen kan representera sina väljare.4  

Denna undersökning ämnar ta reda på om Haglund och Rydle var ett exempel på en bredare 

politisk rörelse av kvinnliga politiker som talade för kvinnliga yrkesarbetande. Den 

sammanför citatets tre aspekter genom att undersöka riksdagsmotioner skrivna mellan åren 

1974 och 2018 och pröva huruvida fler kvinnliga politiker representerade kvinnliga 

yrkesmässiga intressen.  

                                                
1 Haglund och Rydle, 1986. 
2 Wängnerud, 2000. ss.72–84. 
3 Se teoriavsnitt. 
4 Phillips, 1998. ss.224–236. 
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Forskningsläge  

Denna undersökning behandlar ett brett och tvärvetenskapligt ämne. Kombinationen av 

ämnena historia, kön, arbete och politik gör att många discipliner och diskurser blir relevanta. 

I forskningsläget finns forskning av nationalekonomer, ekonomiska historiker, statsvetare, 

sociologer, och jurister. På grund av denna vetenskapliga bredd är forskningsläget i tre delar; 

kvinnoyrken, effekterna av kvinnlig politisk representation samt motioners funktion i 

parlament. Den första delen handlar främst om att fastställa kvinnoyrken som ett 

vetenskapligt begrepp. Vidare diskuterar den vad kvinnoyrken är, hur de har uppstått, och 

varför de har blivit yrken för just kvinnor. Denna del är vital för att förstå den politiska 

diskussionen kring kvinnoyrken. Den andra delen handlar om kvinnor som politiska varelser, 

och vilka effekter kvinnor på politiska positioner har haft på den förda politiken. Den sista 

delen behandlar motioner, hur de fungerar och hur de används av parlamentsledamöter. 

Denna tidigare forskning fastställer att kvinnlig politisk representation kan förväntas ha en 

effekt på det politiska uppmärksammandet av kvinnliga yrkesgrupper. Vidare fastställer den 

att effekten är värd att undersöka inom ramarna för undersökningen.  

Kvinnoyrken  

Som nämndes i inledningen har kvinnor länge samlats inom en liten mängd yrken. Anita 

Göransson är en ledande forskare inom svensk ekonomisk kvinnohistoria, och hon menar att 

kvinnoyrken har sitt ursprung i den moderna statens framväxt under slutet av 1800-talet. 

Under den perioden etablerades mängder av nya institutioner, såsom skolor och sjukvård, 

vilka alla krävde läs- och skrivkunnig personal som kunde arbeta billigt. Enligt Göransson 

var kvinnor lösningen. En anledning till att dessa kvinnor ansågs praktiska att anställa var på 

grund av ett överskott av ogifta kvinnor som var tvungna att försörja sig. Vidare ansågs dessa 

yrken passa kvinnor väl då de ofta hade med socialvård och omsorg av barn och sjuka att 

göra, vilket traditionellt hade skötts av kvinnor antingen i hemmet eller genom filantropiska 

föreningar.5 Göransson menar vidare att kvinnor även i samtiden oftare är anställda inom 

offentlig sektor, och att det finns en tydlig könssegregering på arbetsmarknaden som uppstår 

redan under studietiden. Hon poängterar dock att det finns skiftningar i vissa yrkens genus. 

                                                
5 Göransson, 2006. ss.231–240.  
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Exempelvis har veterinär och psykolog gått från att vara ett mansdominerat yrke till 

kvinnodominerat.6 

Andra undersökningar har kommit fram till liknande slutsatser angående den 

könssegregerade arbetsmarknaden. Maria Stanfors ekonomisk-historiska studie Mellan arbete 

och familj är en av dem, där Stanfors poängterar att det har funnits (och fortfarande finns) 

könssegregering på arbetsmarknaden. Denna fungerar både horisontellt (att kvinnor och män 

samlas inom olika yrken) och vertikalt (att färre kvinnor är inom ledande positioner).  I denna 

uppsats ligger fokus huvudsakligen på den horisontella segregeringen. Stanfors påpekar även 

hon att yrkesindelningen kan vara flexibel, och att yrken kan byta genus. Dock menar hon, 

liksom Göransson, att kvinnor oftare samlas inom vård- och omsorgsyrken medan män 

samlas i mer tekniskt inriktade yrken.7 Stanfors har dock en annan förklaring till detta, 

baserat på Myra Strobers teori om relativ attraktivitet. Hon menar att ”...män, på grund av 

existerande könsordning, alltid får välja först och därmed har möjlighet att välja de mest 

attraktiva jobben på arbetsmarknaden och lämna resten till kvinnorna.“8 Hon menar att detta 

kan förklara yrkens skiftande genus, då kvinnor tar yrken som män överger.9 

En tredje studie med liknande resultat är Harriet Bradleys Men’s Work, Women’s Work. 

Bradley är sociolog, och till skillnad från Göransson och Strober använder Bradley olika 

yrken som fallstudier. Genom dessa finner hon en betydande och genomgående yrkesmässig 

könssegregering. Både innan och efter industrialiseringen, samt horisontellt och vertikalt. 

Liksom Göransson spårar hon dagens yrkesmässiga könsroller till slutet av 1800-talet och 

dess billiga kvinnliga arbetskraft. Bradley finner dock att det är framväxten av kapitalism, 

inte den moderna staten, som cementerar dessa könsroller. Hon menar att det har funnits ett 

tydlig “könande” (gendering) av arbete, där arbetsgivare har antagit att män och kvinnor 

föredrar att arbeta med sitt eget kön, vilket har reproducerats av de arbetande själva.10 

Som vi kan se är dessa tre författare inte överens om anledningen bakom könssegregationen 

på arbetsmarknaden, men de är rörande överens om att den existerar. Vidare är de även 

överens om att kvinnor oftare arbetar inom lägre betalda yrken som har med vård, omsorg 

och människor att göra. Mängder av liknande studier har gjorts inom många olika 

                                                
6 Göransson, 2006. ss.252–256.  
7 Stanfors, 2007. ss.263–270.  
8 Stanfors, 2007. s.265.  
9 Stanfors, 2007. s.266.  
10 Bradley, 1989. ss.223–232.  



 

4 

akademiska fält, och majoriteten av dem kommer fram till samma slutsatser.11 Det är därför 

högst rimligt att tala om kvinnoyrken som ett fenomen. Vidare är det även relevant att, som 

denna studie ämnar göra, undersöka hur makthavare har förhållit sig till dessa och att 

undersöka huruvida en skiftning i genus hos makthavare har förändrat något i deras attityder. 

Effekterna av kvinnlig politisk representation 

Effekterna av kvinnlig politisk representation har behandlats extensivt i empirisk forskning, 

framförallt med fokus på offentliga utgifter och välfärd.12 I denna del redogörs de verk som 

har varit mest relevanta för denna undersökning kortfattat för.  

Helena Svaleryd är en nationalekonom som har undersökt huruvida kvinnor och män i 

svenska kommunfullmäktige har olika policy-preferenser, med specifikt fokus på barnavård, 

äldrevård och utbildning. Hon använder både en enkätundersökning rörande före detta 

politikers åsikter och en statistisk analys av den genomförda politiken, med avgränsning 

1976–1997. Resultatet av undersökningen är att kvinnor är mer benägna att förespråka 

barnavård och utbildning än äldrevård, samt att kvinnor rent generellt förespråkar mer 

“socialt spenderande” (eng: social spending). Hon kommer även fram till att denna effekt 

minskar när den politiska konkurrensen ökar, då ökad konkurrens ger politiker mindre 

utrymme för politiska “egenintressen” (till vilka hon räknar de mer “kvinnliga” intressena).13  

Laurenz Ennser-Jedenastik är en österrikisk statsvetare som har genomfört undersökning med 

resultat som liknar Svaleryds, nämligen att kvinnlig politisk representation korrelerar med 

högre statligt spenderande på sociala utgifter. Ennser-Jedenastik menar även att ett samhälle 

med högre andel arbetande kvinnor kommer få större krav på fungerande barnomsorg, vilket 

kommer att tillhandahållas av kvinnliga politiker då de delar dessa intressen.14 Han kommer 

fram till detta genom att använda data rörande familjerelaterad välfärd från 27 OECD-länder 

mellan 1980 och 2011.15  

En annan ingång till ämnet presenteras av statsvetaren Kimberly J. Morgan. Till skillnad från 

Svaleryd och Ennser Jedenastik utgår hon inte från kvinnlig politisk representation som en 

påverkade variabel. Istället gör hon en jämförande studie, där hon utgår från ett politiskt utfall 

                                                
11 Se exempelvis: Anker, 1998; Bielby och Baron 1986; Jonung, 1997; Stanfors 2003. 
12 Se exempelvis: Dahlerup, 1988; Bolzendahl, 2009; Bratton and Ray, 2002; Childs and Krook, 2008. 
13 Svaleryd, 2008. ss.186–187.  
14 Ennser-Jedenastik, 2017. ss.577–578. 
15 Ennser-Jedenastik, 2017. s.564.  
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och försöker hitta den påverkande faktorn. Det utfall hon undersöker är den ökade 

spenderingen på familjevälfärd i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Vad som 

främst är relevant för denna undersökning är att hon kommer fram till samma resultat som de 

tidigare nämnda forskarna; anledningen till satsandet på familjevälfärd är kvinnligt politiskt 

inflytande. Hon har dock en bakomliggande förklaring som skiljer sig något. Morgan menar 

att detta har sitt ursprung i sjunkande valdeltagande för de traditionella partierna, och att 

partierna på grund av detta ville göra sig attraktiva för en ny väljargrupp: arbetande kvinnor. 

För att locka denna grupp stärkte partierna sina kvinnliga representanter, vilka i sin tur yrkade 

för mer familjerelaterad välfärd. 16  

En fjärde undersökning i ämnet är gjord av statsvetaren Lena Wängnerud. Hennes ämne 

ligger nära denna undersöknings, nämligen den kvinnliga politiska representationen i 

Sveriges riksdag. Wängnerud studerar huruvida svenska kvinnliga politiker för kvinnors 

generella talan, med fokus på att erkänna dem som en social grupp och att arbeta för generell 

jämställdhet.17 Hon utgår från tre enkätundersökningar gjorde 1985, 1988, samt 1994, så 

hennes avgränsning överlappar med denna studies. Resultatet av studien överensstämmer 

med de tidigare nämnda forskarnas resultat; att kvinnors politiska intressen främst 

representeras av kvinnliga riksdagsledamöter. Något annat Wängnerud påpekar nästan i 

förbifarten är att både kvinnor och män genomgående anser att jobb är en av de viktigaste 

frågorna inom politiken.18 Detta är högst relevant för denna undersökning, då det innebär att 

politiker som vill ha röster bör i hög utsträckning försöka föra jobbfrågan. I förlängningen 

betyder det också att kvinnliga politiker rimligtvis bör försöka föra kvinnliga yrkesgruppers 

talan.  

Vad den tidigare forskningen har gemensamt är att den visar att kvinnliga politiker har en 

inverkan på politiken som förs. Vidare pekar den tydligt på ett positivt samband mellan 

kvinnliga politiker och spenderande på familjerelaterad välfärd. Vad som dock inte tas upp i 

tidigare forskning är huruvida kvinnliga politiker är lika bra på att uppmärksamma och 

tillvarataga kvinnors yrkesrelaterade intressen som deras familjerelaterade intressen. 

Forskningen kring kvinnoyrken gjorde det tydligt att kvinnor har en specifik yrkesmässig 

upplevelse. Vidare är kvinnors deltagande på arbetsmarknaden idag närmare 70%, vilket 

innebär att det är rimligt att anta att kvinnor inte längre enbart behöver politisk hjälp för att ha 

                                                
16 Morgan, 2013. ss.73–74.  
17 Wängnerud, 2000. ss.61–70.  
18 Wängnerud, 2000. ss.72–84.  
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möjlighet att arbeta.19 Det kan även antas att deras politiska intressen nu inkluderar deras 

yrkesmässiga villkor, och att responsiva politiker bör föra dessa politiska intressen. Detta är 

vidare relevant då en stor del av dessa yrkesarbetande kvinnor enligt den tidigare forskningen 

är anställda i offentlig sektor, vilket innebär att politiker har ett betydande inflytande över 

deras yrkesliv. Denna undersökning ämnar därför undersöka just huruvida kvinnliga politiker 

uppmärksammar kvinnliga yrkesmässiga intressen på den politiska arenan.  

Motioners funktion i parlament 

Riksdagsmotioner är förslag till beslut som läggs fram till riksdagen av antingen en enskild 

riksdagsledamot eller vanligare, en grupp av riksdagsledamöter. De får läggas fram antingen 

under den allmänna motionstiden varje år, eller i samband med en proposition eller annan 

skrivelse från regeringen. Motioner är inte lika relevanta för riksdagens arbete som 

regeringens propositioner, men de har en arbetsmässig tyngd i och med sin oerhörda 

mängd.20 I genomsnitt läggs 2400 motioner fram varje år i Sveriges riksdag, vilket kan 

jämföras med exempelvis Finlands 238 eller Norges 8. Vidare går enbart runt 1% av alla 

motioner igenom.21 

Det finns tyvärr ytterst lite forskning om Sveriges riksdags motionsväsende, vilket innebär att 

denna del av forskningsläget främst utgår från forskning om andra länders system för 

lagförslag från parlamentsledamöter. Detta är inte idealt, då det svenska motionsväsendet är 

relativt unikt, främst på grund av den ovanligt stora mängd motioner som läggs fram varje år. 

Det finns dock vissa likheter i systemen, framförallt i parlamentsledamöternas motivationer, 

vilket innebär att forskningen är relevant för denna undersökning. Vidare innebär bristen på 

svensk forskning att denna undersöknings resultat kan visa sig än mer relevanta. 

En fråga som ofta ställs i tidigare forskning är varför parlamentsledamöter ägnar så stor tid åt 

att lägga fram motioner när chansen att de går igenom är så låg. Två forskare som har 

liknande svar på denna fråga är Martin Brunner och Shaun Bowler. Brunner har studerat flera 

länders parlament, och han menar att det handlar om röstfiske. Parlamentsledamöter lägger 

fram förslag inte för att försöka få igenom policy, utan för att signalera sin egen politiska 

hållning till väljarna och visa på alternativ politik till den som genomförs av regeringen. Ofta 

                                                
19 SCB, 2017 (1). En siffra som i och för sig förmodligen är faciliterad av den familjerelaterade välfärd tidigare 

forskning visat har förespråkats av kvinnliga politiker. 
20 Holmberg, Stjernquist, Isberg, Eliason, Regner, 2014.  
21 Brunner, 2013. s.13.  

https://zeteo-nj-se.ezproxy.its.uu.se/professional/DFEA0F0A93067A3AC125756E0034782C
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handlar det om politik som är populär hos folket, men inte särskilt uppmärksammad av 

regeringen.22 Bowler kommer fram till liknande resultat i sin studie om Storbritannien. Han 

menar att det finns en koppling mellan en låg vinstmarginal i senaste valet för en 

parlamentsledamot och dess benägenhet att lägga fram förslag, då förslag ofta har en positiv 

effekt för ledamoten.23  

Motioner som signalpolitik tas även upp i två andra studier, med lite annan utgångspunkt. 

Thomas Däubler undersöker Tysklands parlament, och frågar varför sittande regeringspartier 

lägger fram motioner trots att de har större möjlighet att påverka politiken genom 

regeringsmakten. Han menar också att det handlar om signalering till väljarna, framförallt 

inom områden där en regering inte har stor möjlighet att påverka.24 Sarah Child och Julie 

Withey diskuterar också något liknande i en undersökning om kvinnor i det brittiska Labour-

partiet är mer benägna att signera ”kvinno-politiska förslag” än män. De menar att den 

brittiska motsvarigheten till motioner är ett praktiskt sätt för kvinnliga politiker att ta upp 

kvinnorelaterade ämnen utan att behöva stånga sig blodiga mot partilinjen.25 Att signera ett 

förslag är inte detsamma som att själv författa ett, vilket är vad denna studie undersöker. Det 

är dock ett sätt att bedriva signalpolitik genom lagförslag som inte har stor chans att gå 

igenom, vilket gör det relevant för denna undersökning.  

Denna forskning motiverar valet av motioner som material för undersökningen. Motioner är 

en utmärkt källa att ta reda på vilken politik som är viktig för enskilda politiker, och de är ett 

praktiskt sätt för grupper vars politik inte först på partinivå att ta upp sina åsikter. Childs och 

Withey visar vidare att detta gäller specifikt för kvinnliga politiker och kvinnointressen, 

vilket ytterligare motiverar motioner som undersökningsobjekt för studier om 

kvinnorepresentation. Motioner är vidare en praktisk källa då deras signalpolitiska funktion 

kringgår problemet med politiska ansvarsområden. Många av de kvinnoyrken denna 

undersökning behandlar faller inom offentlig sektor (exempelvis grundskolelärare eller 

sjuksköterskor) men de styrs huvudsakligen av kommuner och landsting, inte riksdagen. 

Inom det svenska systemet har riksdagen enbart en väldigt begränsad kraft att påverka deras 

faktiska arbetsvillkor. Detta innebär att motioner är en mer praktisk källa än exempelvis 

genomförd politik, då de enligt Däubler kan fungera som signalpolitik inom områden där 

parlament inte har stora möjligheter att påverka.  

                                                
22 Brunner, 2013. s.153.  
23 Bowler, 2010. s.476.  
24 Däubler, 2011. ss.451-452.  
25 Childs och Withey, 2004. s.554.  
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Teori 

De olika formerna av politisk representation 

Vad är politisk representation? Tidigare har utfallet av kvinnlig politisk representation 

diskuterats, men begreppet kräver en mer ingående förklaring. En av de mest citerande 

forskarna inom ämnet är den politiska teoretikern Hanna Pitkin.26 Hennes summering är att 

“...representation means, as the words etymological origins indicate, re-presentation, a 

making present again.”27 Hon menar helt enkelt att syftet med politiker i demokratier är att 

göra folket närvarande i politiken. Frågan är dock hur ett politiskt system uppnår äkta 

representation, hur politiker bäst för folkets talan. Pitkin beskriver fyra sorters sätt att bli 

representerad; substantiv, formalistisk, symbolisk och deskriptiv representation.  

Substantiv representation är representation genom tillvaratagandet av intressen. Det spelar 

inte roll vem politikern är, så länge politikern agerar i de representerades intresse. Det ska 

inte finnas någon konflikt mellan vad den representerade gruppen och politikern vill, då 

politikern är ett instrument för den representerade gruppens behov. Denna form av 

representation kräver att det finns en tydlig folkvilja, och ett tydligt sätt att föra denna vilja 

politiskt.28  

Formalistisk representation är representation genom auktoriserande och ansvarsutkrävande. 

Folket ger politikern auktoriteten att handla för dem genom demokratiska val, och kan avsätta 

politiker om de är missnöjda med deras handlande.29 

Symbolisk representation är representation genom känslan av att vara representerad. 

Politikern fungerar helt enkelt som en symbol för de den representerar. Vem politikern är och 

vad de gör är inte intressant, så länge de får folket att känna sig hörda och representerade. 

Pitkin liknar politikerna vid en flagga, som skapar en känsla av tillhörighet och nation.30  

Den sista formen av representation är deskriptiv representation. Deskriptiv representation är 

representation genom reflektion av de representerade. Med det menas att de grupper som 

finns i samhället också ska finnas närvarande i politiken, för att representera sin grupps 

intressen. Folket ska reflekteras i sina politiker. Det är fortfarande viktigt att politikerna för 

                                                
26 Kurebwa, 2015. s.50. 
27 Pitkin, 1967. s.8.  
28 Pitkin, 1967. ss.209–220.  
29 Pitkin, 1967. ss.38-43, 55–56.  
30 Pitkin, 1967. ss.92–100.  
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“bra” politik, men det är förväntat att grupptillhörighet kommer leda till politik som 

representerar gruppens intresse på ett givande sätt. Denna idé om representation går tillbaka 

John Adams och James Wilson, två av den amerikanska demokratins grundare.31  

Denna undersökning utgår från de två sistnämnda formerna av representation; symbolisk och 

deskriptiv representation. Symbolisk representation är relevant på grund av valet av motioner 

som material. Som diskuterat i förra delen fungerar motioner som en slags signalpolitik, 

vilket också kan tolkas som att de fungerar som just symboler. De innebär inte att en viss 

politik kommer att genomföras, men de kan fungera som en symbol för folket som visar att 

det finns politiker som vill föra deras talan. Deskriptiv representation är relevant, då det är 

den teoribildning som förklarar varför just en ökning av kvinnor i politiken skulle leda till ett 

ökat uppmärksammande av just kvinnliga yrkesmässiga intressen. I denna undersökning 

studeras alltså en kombination av dessa två typer av representation; den symboliska 

representation som förs av en grupp med ett partikulärt intresse. Nästa del djupdyker i just 

detta, nämligen den teori som ligger till grund för argumenten kring hur deskriptiv 

representation förhåller sig till just den specifika gruppen kvinnor. 

Kvinnor och deskriptiv representationsteori 

Deskriptiv representation är som bekant politisk representation baserat på att representanterna 

delar befolkningens egenskaper. Anne Phillips är en ledande forskare på ämnet kvinnlig 

representation i politiken. Phillips menar att kvinnor måste närvara i politiken för att politiken 

ska vara jämlik. Hon presenterar tre argument för sin sak; rättviseargumentet, 

revitaliseringsargumentet, samt intresseargumentet.32 

Rättviseargumentet är ett enkelt argument, nämligen att kvinnor måste närvara i politiken för 

att det är rättvist. Halva befolkningen är kvinnor, och om en majoritet av folkvalda är män 

tyder det på en strukturell diskriminering. Phillips är tydlig med att kvinnor ej bör tvingas in i 

politiska positioner, men att de bör ha samma möjligheter att uppnå dem som män.33 

Revitaliseringsargumentet handlar om att kvinnlig representation i politiken är en del av en 

bredare demokratisk revitalisering. Denna revitalisering handlar om att göra folket mer 

närvarande i politiken, och att låta politiker föra sin valkrets talan istället för att bara hålla sig 

                                                
31 Pitkin, 1967. ss.60–65.  
32 Phillips, 1998. ss.224–236. 
33 Phillips, 1998. ss.229–232.  



 

10 

till en rigid partistruktur. Phillips menar att kvinnor i politiken skulle kunna fungera som 

något av en frisk fläkt, och att de empiriskt har ägnat sig åt mer folkligt förankrad politik.34 

Denna studies fokus ligger dock på det kvarvarande argumentet, nämligen 

intresseargumentet. Intresseargumentet går ut på att kvinnor har partikulära intressen, och att 

dessa intressen enbart kan tillgodoses av kvinnor i politiken. Phillips menar inte att det finns 

ett enda ”kvinnointresse”, en enskild politik som är bra för kvinnor. Hade det varit fallet hade 

denna kunnat föras lika väl av män. Hon menar istället att ”…there is no transparently 

obvious ’public interest’, but rather a multiplicity of different and potentially conflicting 

interests which must be acknowledged and held in check.”35 Alltså bör urvalet av politiker 

även vara mångfacetterat. Vidare är många intressen inte enbart baserade på en 

könstillhörighet, utan på vilka erfarenheter denna gruppen har i egenskap av sin 

grupptillhörighet. Phillips tar upp mycket av det som tidigare forskning har behandlat, 

exempelvis att kvinnor ofta ägnar sig åt obetalt omhändertagande av andra. Hon tar dock 

även upp att kvinnor ofta är samlade i vissa yrken, ofta mer lågbetalda än de yrken män 

samlas inom. Phillips menar att dessa erfarenheter bara kan tas tillvara i politiken om folk 

som delar den är närvarande. Detta betyder alltså att kvinnor bättre bör kunna föra kvinnors 

talan i politiken än män.36  

Då den argumentation Phillips för i denna artikel främst är normativ är det relevant att pröva 

den empiriskt. Alltså; det är relevant att testa huruvida kvinnliga politiker faktiskt är mer 

benägna att föra kvinnors talan än manliga politiker i politiken. Detta har dock gjorts 

upprepande gånger, något som var tydligt i den del av forskningsläget som kallas ”effekterna 

av kvinnlig politisk representation”. Vad som dock inte har prövats i tidigare forskning är 

Phillips argument om att kvinnor behöver kvinnor som politiska representanter på grund av 

deras partikulära yrkesmässiga intressen. Detta argument stärks ytterligare av den forskning 

som har gjorts kring könssegregeringen på arbetsmarknaden, då den fastställer att Phillips har 

rätt i att kvinnor samlas i specifika yrken vars politiska intresse bör tillvaratas. På grund av 

denna relevans hos ämnet och brist på forskning fokuserar alltså denna studie på den 

yrkesmässiga delen av intresseargumentet.  

                                                
34 Phillips, 1998. ss.237–239.  
35 Phillips, 1998. s.233.  
36 Phillips, 1998. s.233.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att empiriskt pröva intresseargumentet inom deskriptiv 

representationsteori, med specifikt fokus på symbolisk politisk representation av kvinnors 

yrkesmässiga intressen. Undersökningen är en fallstudie av Sveriges riksdag mellan åren 

1974–2018 och använder riksdagsmotioner från perioden för att besvara forskningsfrågorna. 

Den övergripande forskningsfrågan är: 

Hur påverkade ökningen av andelen kvinnor i Sveriges riksdag 1974–2018 det politiska 

uppmärksammandet av kvinnors yrkesmässiga erfarenheter? 
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Material och metod 

I förra delen introducerades den frågeställning undersökningen utgår ifrån. I denna del 

diskuteras hur problemformuleringen ska besvaras; vilket material som kan visa på politiskt 

uppmärksammande, och hur detta material behandlas för att mäta uppmärksammande på den 

politiska arenan.  

Motioner som material 

Materialet för denna undersökning är riksdagsmotioner från åren 1974–2018. Motioner är 

valda som material av två anledningar. Den första anledningen är den som anfördes under 

rubriken ”motioners funktion i parlament”, nämligen motionernas värde som källa till 

politikers enskilda åsikter och signalpolitik. Den andra anledningen är rent praktisk, nämligen 

att dessa dokument ”sökbara”, det går alltså att söka efter motioner med specifika ord eller 

fraser i dem, vilket underlättar den metod som används. De uppfyller även de kriterier som 

ställs på källor i historiska undersökningar, närhets-, tendens- samt beroendekriteriet, genom 

att vara skrivna av de personer som ämnas undersökas och samtida med perioden som 

undersöks.37 De potentiella felkällorna vore om riksdagsmän skulle leja ut motionsskrivande 

till andra, eller om riksdagen av någon anledning skulle redigera de motioner de gör 

tillgängliga online. Eftersom det saknas tidigare forskning finns dock hittills ingen anledning 

att tro att så skulle vara fallet, och därför används motioner som material.  

Avgränsningen mellan åren 1974 och 2018 är vald av två anledningar. Den första 

anledningen är att det under denna perioden skedde en stor ökning av andelen kvinnor i 

riksdagen. 1974 var andelen kvinnor 21,1%, och 2018 var den 43,6% (vilket även var en 

minskning från föregående år).38 Denna ökning bör, enligt teori och forskningsläge, föra med 

sig ett ökande tillvaratagande av kvinnors politiska intressen.  

Den andra anledningen till avgränsningen är grundlagsändringen 1974. Eftersom det då 

infördes en ny riksdagsordning finns det en risk att material från tidigare år inte skulle kunna 

vara jämförbara. Detta då en ny riksdagsordning rimligtvis bör ha ändrat det dagliga arbetet i 

riksdagen. Det är såklart en variabel som skulle kunna kontrolleras för, men eftersom den 

valda perioden fungerar så väl i övrigt är det inte nödvändigt. Denna avgränsning innebär 

dock att den första mandatperioden som undersöks (1974–1975) blir något avhuggen, då 

                                                
37 Dahlgren och Florén, 2010. s.191.  
38 SCB, 2010. s.42; Sveriges Riksdag, 2018.  
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första året i mandatperioden inte är med. Detta, tillsammans med faktumet att 

mandatperioderna förlängdes från tre år till fyra år 1994 innebär att all data sorterad efter 

mandatperioder måste redovisas i ”andel av totala mängden motioner den mandatperioden”, 

och inte i antal. Att redovisa i andel av totala antalet motioner har även fördelen att det 

justerar för fluktuationer i totala mängden motioner från varje mandatperiod.  

Det viktigaste som bör sägas om materialet är att då motioner ofta har en signalpolitisk 

funktion visar de enbart på politisk profilering, inte faktiskt genomförd politik. Som nämndes 

under rubriken ”motioners funktion i parlament” antas motioner ytterst sällan. Det bör alltså 

finnas en medvetenhet om att det som mäts i undersökningen inte är genomförd politik, utan 

snarare politisk profilering. Det är dock viktigt att poängtera att skrivandet av en motion är en 

aktion utförd av politikern, och att det som mäts inte enbart är åsikter utan även politiska 

aktioner. För att jämföra med tidigare forskning kan det sägas att denna undersökning ligger 

någonstans mellan Svaleryds två undersökningar. Hon mäter både politikers privata åsikter 

(genom en enkätundersökning) och genomförd politik (genom statistisk analys).39 Denna 

studie mäter något som ligger mellan åsikter och genomförd politik; föreslagen politik och 

politisk profilering.  

I de följande delarna behandlas den metod som används för att bearbeta riksdagsmotionerna. 

Analysfrågor  

Denna undersökning ska besvara den övergripande frågeställningen ”hur påverkade ökningen 

av andelen kvinnor i Sveriges riksdag 1974–2018 det politiska uppmärksammandet av 

kvinnliga yrkesmässiga erfarenheter?”. För att detta ska kunna göras på ett praktiskt sätt har 

denna frågeställning delats upp i följande analysfrågor, som vägleder hanteringen av 

materialet: 

- Hur benägna var svenska politiker att skriva om kvinnliga yrkesgruppers erfarenheter 

samt kvinnors generella arbetsmässiga erfarenheter? 

- Vilka kvinnliga yrkeskategorier fick mest utrymme i motionerna? 

- Var kvinnliga riksdagsmedlemmar mer benägna att skriva motioner som berör 

kvinnors yrkesmässiga erfarenheter än manliga riksdagsmedlemmar? 

                                                
39 Svaleryd, 2008. s.186.  
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- Fanns det ett samband mellan andelen kvinnor i riksdagen och andelen motioner som 

berör kvinnors yrkesmässiga erfarenheter?  

För att kunna besvara dessa analysfrågor är undersökningen uppdelad i två delar. Första delen 

”Motioner och politisk representation av kvinnors arbete” är en kvantitativ innehållsanalys, 

en textanalytisk metod som kan visa på hur vanligt förekommande motioner som berör 

kvinnoyrken är. Sedan följer delen ”Kvinnliga politiker och representation av kvinnors arbete 

– orsak och verkan?” där regressionsanalys används för att undersöka eventuella samband 

mellan variablerna. Hur dessa genomförs redogörs för nedan.  

Kvantitativ innehållsanalys 

Riksdagens ledamöter skrev 146 229 motioner mellan åren 1974 och 2018.40 Denna väldiga 

mängd text innebär att det är omöjligt att faktiskt läsa alla motioner, vilket föranleder 

metoden kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys handlar om att registrera den 

frekvens olika kategorier har i ett innehåll, exempelvis en text. Anledningen till att denna 

undersökning använder sig av kvantitativ innehållsanalys är att det är en utmärkt metod för 

att behandla ett stort textmaterial på begränsad tid. Detta då hela texten inte behöver läsas, då 

det räcker att registrera frekvensen hos vissa utvalda ord. När ordet förekommer ofta i ett 

textmaterial kan det antas att det ämne detta ord representerar ofta förekommer i den diskurs 

materialet tillhör.41  

Denna undersökning använder dock inte den klassiska versionen av kvantitativ 

innehållsanalys, där man registrerar antalet gånger ett ord förekommer totalt i ett textmaterial. 

Istället registreras hur stor andel av motionerna som innehåller vissa nyckelord (exakt vilka 

nyckelord följer i nästa del).  Denna data redovisas som andel motioner innehållande 

nyckelord av alla motioner inlämnade under en mandatperiod. Detta görs genom att söka på 

de relevanta nyckelorden i riksdagens digitala arkiv av dokument och lagar. I arkivet går det 

att se hur många motioner som innehåller de utvalda nyckelorden och vilka som har skrivit 

varje motion. Valet att dela in undersökningen i mandatperioder är gjort då riksdagen till 

större delen har samma sammansättning under mandatperioder, vilket innebär att en indelning 

efter år snarare än mandatperiod hade inneburit onödigt extraarbete.42 Vidare analyseras alla 

                                                
40 Sveriges Riksdag.  
41 Esaiasson et al., 2017. ss.198–201.  
42 En vanlig mandatperiod sitter 92–93% av ledamöterna tiden ut. Mossige Norheim, 2018.  
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motioner från ett riksmöte43 från varje mandatperiod ytterligare, med fokus på två saker; 

könet hos de ledamöter som har skrivit motioner där nyckelorden nämns, samt huruvida ett 

kvinnoyrke/kvinnors arbete är huvudämnet för motionen. Detta görs genom att gå igenom 

alla motioner med nyckelord från de utvalda riksmötena och se på namn på den första 

riksdagsledamoten som står som författare, samt rubriken för motionen. Genom att göra detta 

besvaras undersökningens frågeställning mer ingående. 

Det metodologiska valet att undersöka andelen motioner med nyckelord och inte det totala 

antalet nyckelord i hela textmaterialet är ett val som baseras på principen om stordriftsfördel 

med bevarad validitet. Denna princip handlar om att man i kvantitativ innehållsanalys bör 

utgå från den analysenhet som är mest arbetsbesparande, men fortfarande bibehåller 

validiteten i undersökningen.44 På grund av hur riksdagens hemsida är utformad är det 

mycket tidseffektivt att mäta mängden motioner som innehåller ett visst nyckelord. På så vis 

kan en övergripande analys av hela textmaterialet göras på relativt kort tid. Problemet med 

detta tillvägagångssätt är att det riskerar att missa i vilken utsträckning nyckelorden bara 

används i förbigående, och hur ofta de är ett bärande ämne i motionen. Detta 

validitetsproblem möts genom den mer ingående analys av specifika riksmöten, vilken visar 

på hur stor andel av motionerna som hade nyckelorden som huvudämne. På detta sätt 

besvaras forskningsfrågan tydligt samtidigt som ett så stort material som möjligt analyseras. I 

de nästkommande delarna diskuteras vilka nyckelord som söks efter, samt hur sambanden 

mellan de två variablerna i frågeställningen undersöks. 

Reliabiliteten i kodningen av kategorierna i den kvantitativa innehållsanalysen kan ses i tabell 

A5 i appendix. Reliabilitetstestet är ett stickprov utfört på 6 kategorier, och visar på en 

mycket hög korrelation mellan datan i originalkodningen och testkodningen. Reliabiliteten i 

testet är 99%, och de fel som har förekommit finns i de kategorier där manuellt räknande har 

behövts. Även om det är ett relativt litet reliabilitetstest med endast en kodare visar den 

mycket höga korrelationen på en trovärdighet i mätningarna.  

Definition och operationalisering av begreppet ”kvinnoyrken” 

I de tidigare delarna diskuterades vilket material som kan visa på politiskt 

uppmärksammande, och vilken metod som används för att mäta detta. För att denna 

                                                
43 Ett riksmöte är ett verksamhetsår för riksdagen. 
44 Esaiasson et al., 2017. ss.202–203.  
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undersökning ska kunna genomföras måste dock även begreppet ”kvinnoyrken” definieras, 

och deras politiska uppmärksammande operationaliseras. Detta innebär att det fastställs exakt 

hur politiskt uppmärksammande av just kvinnoyrken mäts inom ramarna för denna 

undersökning; vilka operationella indikatorer de tilldelas. Att göra detta på ett genomtänkt 

sätt är av yttersta vikt, då det är operationaliseringen som är avgörande för validiteten hos 

undersökningen.45  

Begreppet ”kvinnoyrken” definieras denna undersökning som yrken inom vilka en majoritet 

av arbetskraften utgörs av kvinnor. Denna typ av yrken introducerades i forskningsläge, och 

de blir tydliga i den data som finns i tabell 1. Det är en relativt enkel definition som 

utelämnar vissa aspekter av vad ett kvinnoyrke kan vara, exempelvis människors åsikter om 

yrkets kön. Definitionen är dock den mest praktiska för undersökningen, och det kan 

rimligtvis antas att de flesta yrken där majoriteten av arbetskraften är kvinnor också betraktas 

som kvinnliga yrken.  

Tidigare forskning har som bekant visat på en könssegregation inom arbetsmarknaden, där 

kvinnor samlas inom yrken som ofta har med vård, omsorg och människor att göra. Dock 

behöver ett mer specifikt urval av yrken väljas för sökning i materialet. Dessa används som 

operationella indikatorer. Alltså; om dessa förekommer ofta i motionerna tolkas det som att 

dessa yrkesgruppers talan förs. Att enbart några yrkesgrupper används motiveras av 

forskningsläget, vilket visade att kvinnor i hög grad är koncentrerade inom en mindre mängd 

yrken. Vidare är undersökningen intresserad av huruvida politiker för kvinnoyrkenas talan. 

Det kan antas att politiker framförallt kommer föra talan för yrken inom vilka många är 

anställda, både för att de på så vis kan påverka kvinnors erfarenheter mest och för att det där 

finns en stor väljarbas. Därför utgår denna undersökning från de yrken inom vilka flest 

kvinnor har varit anställda under den valda perioden. Dessa kan ses i tabell 1 nedan.  

  

                                                
45 Esaiasson et al., 2017. ss.56–57. 
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Tabell 1. Yrken med flest anställda kvinnor 1984, 1990, 2003 samt 2017.  

  1984 1990 2003 2017 

1 Sekreterare/maskinskrivare Vård/omsorgspersonal Vård/omsorgspersonal Undersköterskor/hemtjänst/äldreboende 

2 Sjukvårdsbiträden Övrig kontorspersonal Försäljare/detaljhandel Barnskötare 

3 Affärsbiträden Försäljare/detaljhandel Övrig kontorspersonal Grundskolelärare 

4 Städare Städare Förskollärare/fritidspedagoger Förskolelärare 

5 Barnsköterskor (ej sjukhus) Kontorssekreterare/dataregistrerare Grundskolelärare Butikssäljare/fackhandel 

6 Bokförare/kontorkassörer Köks/restaurangbiträden Säljare/inköpare/mäklare Vårdbiträden 

7 Klasslärare Säljare/inköpare/mäklare Bokförings/redovisningsassistenter Kontorsassistenter/sekreterare 

8 Hemvårdare Förskolelärare/fritidspedagoger Sjuksköterskor Butikssäljare/dagligvaror 

9 Sjuksköterskor/skötare Sjuksköterskor Köks/ restaurangbiträden Städare 

10 Lärare (50%) Grundskolelärare Städare Personliga assistenter 

 

Källa: SCB, 1984. s.36–37; SCB, 2005. s.8–9; SCB, 2017 (2).  

Notera: Sjuksköterska var det fjortonde vanligaste yrken 2017 och har därför ändå inkluderats i undersökningen, 

trots att det inte platsar i denna tabell.  

Inom alla dessa yrken är en majoritet av de anställda kvinnor, exklusive yrket lärare år 1984, 

och de flesta yrkesgrupperna består av mer än 60% kvinnor. De yrken som används som 

sökord är de som förekommer genomgående under flera av åren 1984, 1990, 2003 och 2017. 

Genom att använda enbart yrken som förekommer alla år säkerställs att inga av de yrken som 

används bytte genus under undersökningsperioden. Vissa yrken byter dock namn under 

perioden, som kan ses i tabellen. Då söks båda namnen på, men de redovisas som samma 

kategori. Vidare visade det sig att vissa namn på yrkesgrupper inte praktiska sökord, så de 

används inte i behandlingen av materialet. Exempelvis är ordet ”städare” likt ordet ”städer”, 

vilket innebär att Riksdagens hemsidas sökmotor inte kan skilja på de två och därmed inte ge 

ett representativt resultat. Två andra sökord som tyvärr inte går att använda är orden 

”försäljare” och ”kontorspersonal”. Försäljare är för brett, och de resultat som dyker upp i en 

sökning är ofta alltför orelaterade till denna undersöknings ämne. Kontorspersonal är å andra 

sidan alldeles för snävt, då det har visat sig att ingen politiker använder detta samlingsnamn 

utan istället talar om de mer specifika yrkesgrupperna. Dessa är tyvärr alla för små 

yrkesgrupper för att platsa som sökord. Denna undersökning söker alltså efter följande 

nyckelord bland motionerna: 

- Vårdbiträde/sjukvårdsbiträde 

- Undersköterska 

- Sjuksköterska 

- Grundskolelärare/klasslärare 

- Affärsbiträde/kassör/kassörska  
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- Städerska/lokalvårdare  

- Barnskötare  

- Förskolepedagog/förskollärare/fritidspedagog 

Alla yrkesgrupper med flera alternativa ordformer har sökts på med en asterisk på slutet. Ett 

exempel på detta är ordet ”sjuksköterska”, vilket söks på som ”sjukskötersk*”. Detta då man 

på så sätt även får träffar för ”sjuksköterskor”, ”sjuksköterskan”, ”sjuksköterske-” och så 

vidare. Dessa sökord har samlingsnamnet yrkesrepresentation i undersökningen, då 

mätningar av dessa nyckelord mäter hur ofta specifika yrkesgrupper representeras i Sveriges 

riksdag.  

Utöver dessa huvudsakliga sökord användas även mer generella ord som har med kvinnor 

och arbeten att göra. Dessa är ”kvinnoyrke*”, ”kvinn* OCH arbete” samt ”kvinn* OCH 

yrke*”. Dessa används av två anledningar. Först, för att plocka upp motioner som har med 

ämnet att göra med som har missats med de andra sökorden. Vidare, för att det är i studiens 

intresse att undersöka huruvida politiker faktiskt talade om specifika yrkesgrupper, eller om 

de har en större tendens att tala i bredare ordalag om större frågor än så. I undersökningen 

kallas dessa nyckelord arbetsrepresentation, då mätningar av dessa nyckelord mäter hur ofta 

kvinnors mer generella arbetsmässiga intressen representeras i Sveriges riksdag. 

Regressionsanalys 

För att besvara undersökningens frågeställning behöver det bedömas huruvida det finns ett 

samband mellan andelen kvinnor i riksdagen och det bestånd av motioner som återfinns i den 

kvantitativa innehållsanalysen. Det mest praktiska sättet att bedöma detta samband är genom 

så kallad regressionsanalys, specifikt metoden Ordinary Least Squares. Detta är en statistisk 

metod som används för att bedöma det linjära sambandet mellan två variabler, en oberoende 

variabel (även kallad förklarande variabel) som påverkar en beroende variabel. Genom att 

använda regressionsformeln kan det mätas hur mycket den oberoende variabeln måste ändras 

för att påverka den beroende variabeln.46  

I denna undersöknings regression är oberoende variabeln andelen kvinnor i riksdagen, föga 

förvånande då den studerar effekten av kvinnliga politikers närvaro i politiken. Den 

huvudsakliga beroende variabeln är andelen motioner med yrkesrepresentation och 

arbetsrepresentation. Denna variabel ska representera det politiska engagemanget för frågor 
                                                
46 Hudson, 2000. ss.149–155. 
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relaterade till kvinnliga yrkesmässiga erfarenheter. Om andelen kvinnor skapade ett större 

engagemang i dessa frågor bör alltså dessa variabler ha ett mätbart samband. Den beroende 

variabeln är även uppdelad i olika subkategorier presenterade i den kvantitativa 

innehållsanalysen, vilka alla prövas mot den oberoende variabeln. Kortfattat prövas alltså 

sambandet mellan resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen och andelen kvinnor i 

riksdagen. 

Den huvudsakliga oberoende och beroende variabeln är dock inte de enda som används i 

regressionsanalysen. En grundläggande del av att fastställa ett samband är att kontrollera för 

andra potentiellt påverkade faktorer.47 Därför använder även regressionsanalysen 

kontrollvariabler, andra oberoende variabler som också kan tänkas ha påverkan på den 

beroende variabeln som därför ska kontrolleras för. Den första kontrollvariabeln är BNP-

tillväxt. Detta är en ganska klassisk kontrollvariabel, och används för att kontrollera att den 

ekonomiska tillväxten inte har någon påverkan på resultatet. I denna undersökning är den 

relevant då en ökad eller minskad tillväxt har potential att ändra den politiska diskussionen 

rörande välfärd och arbetsmarknad, två ämnen som är vanliga för motioner med 

undersökningens nyckelord. Eftersom den oberoende variabel, andel kvinnor i riksdagen, bör 

isoleras är det alltså rimligt att kontrollera att en eventuell ökning eller minskning i den 

beroende variabeln inte förekommer på grund av fluktuationer i tillväxt.  

BNP-tillväxt är en så kallad hypotesvariabel. Den är motiverad av en hypotetisk påverkan. 

De övriga kontrollvariablerna är så kallade forskningslägesvariabler, de är alltså 

huvudsakligen motiverade av forskningsläge. Detta innebär alltså att den effekt de kan tänkas 

ha redan är mätt och bevisad, fast på andra material. Den första av dessa är kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden. Enligt Ennser Jedenastik kommer kvinnliga politiker i högre 

utsträckning representera kvinnliga välfärdsrelaterade intressen om fler kvinnor arbetar, då 

det är när de arbetar dessa intressen behöver tillgodoses. Alltså; om fler kvinnor arbetar 

behöver de mer yrkes- och välfärdsrelaterad politik.48 I regressionen mäts denna effekt 

genom att ta andelen sysselsatta kvinnor mellan 16 och 64 och subtrahera denna från andelen 

sysselsatta män i samma ålder. På detta sätt kan andelen sysselsatta kvinnor kontrolleras för 

påverkan av konjunktursvängningar. Eftersom mäns sysselsättningsandel rimligtvis också 

påverkas av konjunktursvängningar i liknande grad blir skillnaden mellan könen till större 

delen opåverkad. I regressionen kallas denna variabel kvinnlig sysselsättning.  

                                                
47 Hudson, 2000. s.159.  
48 Ennser-Jedenastik, 2017. s.564. 
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Både BNP-tillväxt och kvinnlig sysselsättning uttrycks i denna undersökning som 

medelvärde för de mandatperioder resten av undersökningen utgår ifrån. Det är då dessa båda 

variabler vanligtvis uttrycks i årsdata, vilket inte går att använda i en regressionsanalys med 

mandatperioder som tidsenheter. Detta innebär att effekten av de båda variablerna slätas ut 

något, något som dock är nödvändigt för att hålla dem så jämförbara som möjligt.  

Den andra forskningslägesvariabeln är valdeltagande. Denna motiveras av Morgan, då hon 

menar att sjunkande väljarantal för traditionella partier leder till att de försöker nå en 

underanvänd politisk resurs; arbetande kvinnor.49 Alltså kan valdeltagande ha en negativ 

effekt på den beroende variabeln, vilket innebär att den bör kontrolleras för. Data över hur 

stor andel av den röstberättigade delen av befolkningen som röstade finns redan aggregerad 

och passar in i mönstret med mandatperioder, så det är en enkel variabel att kontrollera. I 

regressionen kallas denna variabel valdeltagande.  

Den sista kontrollvariabeln är politisk konkurrens. Denna motiveras av Svaleryd, som menar 

att effekten av kvinnlig politisk representation minskar när den politiska konkurrensen ökar, 

då ökad konkurrens ger politiker mindre utrymme för politiska “egenintressen” (till vilka hon 

räknar de mer “kvinnliga” intressena).50 Denna variabel uttrycks i den absoluta skillnaden 

mellan de politiska höger – och vänsterblocken, vilket Svaleryd menar är den etablerade 

metoden att mäta politisk konkurrens.51 Politisk konkurrens är alltså som störs när skillnaden 

mellan blocken är som minst.52 Denna variabel kallas politisk konkurrens i 

regressionsanalysen. Den representerar dock inte enbart politisk konkurrens, utan även 

effekten av höger- och vänsterpartier i parlamentet. Denna effekt har en dokumenterad 

påverkan på kvinnliga intressens tillvaratagande i politiken.53 Den kan dock ej ingå i 

regressionsanalysen tillsammans med variabeln politisk konkurrens, då de utgår från samma 

data korrelerar de i alldeles för hög utsträckning för att platsa i samma modell. Därför 

kontrolleras även den partipolitiska variabeln genom kontrollvariabeln politisk konkurrens. 

Detta försvårar tolkningen något, då det är svårt att veta vilken av dessa som regressionen 

                                                
49 Morgan, 2013. ss.73–74. 
50 Svaleryd, 2008. ss.186–187.  
51 I denna undersökning representeras högerpartier av moderaterna, folkpartiet/moderaterna, samt 

kristdemokraterna. Vänsterpartier representeras av socialdemokraterna och vänsterpartiet. Valet är gjort att 

enbart inkludera dessa partier för att undvika problemet med mittenpartier, eller partier utan tydlig positionering 

på höger/vänsterskalan. 
52 Svaleryd, 2008. s.196.  
53 Wängnerud, 2000. s.79. 
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fångar upp. Det är dock nödvändigt för att kunna bygga en modell som ens kan tänkas 

fungera.  

För att sammanfatta är alltså denna undersöknings oberoende variabel andelen kvinnor i 

riksdagen, och dess huvudsakliga beroende variabel vara andelen motioner med 

yrkesrepresentation och arbetsrepresentation. Denna jämförs också mot kontrollvariablerna 

BNP-tillväxt, Kvinnlig sysselsättning, Valdeltagande samt Politisk konkurrens. Viktigt att 

poängtera är att alla dessa variabler uttrycks i procentuell andel, och inte totala värden. Detta 

håller de olika variablerna jämförbara, men det innebär också att den utveckling som påvisas 

inte sker i faktiska siffror eller i procentandelar, utan i procent. 
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Motioner med politisk representation av kvinnors arbete  

Kvinnorna i riksdagen  

Som tidigare nämnt ökade andelen kvinnor i riksdagen markant mellan åren 1974–2018. Som 

kan ses i tabellen nedan mer än dubblerades den under perioden, med en högstanivå på 47,2% 

2006–2010. Tabellen visar på en tydligt linjär utvecklingen mellan 1974 och 2002, med 

enbart ett mindre trendbrott 1991. Detta blir ännu tydligare i graf 1. 2002 planade andelen 

kvinnor ut, för att senare hålla sig på en relativt oförändrad nivå. Som kan ses fluktuerar 

andelen kvinnor med mindre än 2% mellan 2002 och 2018.  

                                            Tabell 2. Andel kvinnor i riksdagen 1974–2018. 

Mandatperiod 

Andel 

kvinnor 

Andel motioner 

skrivna av 

kvinnor* 

1974-1975 21% 7% 

1976-1979 22% 12% 

1979-1982 26% 14% 

1982-1985 27% 22% 

1985-1988 31% 31% 

1988-1991 37% 31% 

1991-1994 33% 48% 

1994-1998 40% 49% 

1998-2002 43% 39% 

2002-2006 45% 41% 

2006-2010 47% 52% 

2010-2014 45% 50% 

2014-2018 44% 34% 

                                              Källa: SCB 2010; SCB 2018 (2), Sveriges riksdag.  

                                              *Stickprov på 100 första motioner per mandatperiod.  

 

Under perioden skrev dessa kvinnor en hel del motioner. Andelen motioner skrivna av 

kvinnor var dock inte exakt samma som andelen kvinnor i riksdagen. Som kan ses i grafen 

nedan var andelen motioner mycket lägre än andelen kvinnor i början av perioden, för att 

sedan gå upp och bli större än andelen kvinnor 1991–1994. 1974–1975 var enbart 7% av alla 

motioner skrivna av kvinnor, vilket kan jämföras med de 21,1% av kvinnor som var 

riksdagsledamöter samma mandatperiod. Mandatperioden 1991–1994 var enbart 33% av alla 

riksdagsledamöter kvinnor, men andelen motioner skrivna av kvinnor låg på nästan hälften.  
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Graf 1. Andelen motioner skrivna av kvinnor och andelen kvinnor i riksdagen 1974–2018. 

*Stickprov på de hundra första motionerna från varje mandatperiod 
Källa: SCB 2010; SCB 2018 (2); Sveriges Riksdag. 

 

Denna diskrepans mellan de två variablerna innebär att andelen motioner skrivna av kvinnor 

påverkades av något annat än enbart andelen kvinnor i riksdagen. En alternativ förklaring 

vore att enbart riksdagsmän med en viss ställning inom partiet hade tillgång till att skriva 

motioner, och att de kvinnor som satt i riksdagen innan 1991 ofta inte satt på höga poster 

inom partiet. Detta skulle i så fall ha ändrats när andelen kvinnor blev högre. Huruvida detta 

stämmer är dock omöjligt att veta, då forskning kring motionsskrivande i Sveriges riksdag 

saknas. Detta skulle heller inte förklara varför andelen motioner skrivna av kvinnor 

fortfarande fluktuerade så kraftigt även efter 1991.  

Vad som främst är relevant för denna studie är att denna data motsäger delar av 

forskningsläget kring motioner. Där menar forskarna att motioner ofta används som 

signalpolitik, vilket innebär att de bör användas i högre grad av en mindre grupp som har 

svårt att påverka än en större grupp. Alltså borde riksdagskvinnor om något ha varit mer 

benägna att skriva motioner när de utgjorde en tydlig minoritet än när de utgjorde nästan 

hälften av riksdagen. Detta är dock uppenbarligen inte fallet, vilket kan innebära tre saker. 

Den första förklaringen vore att forskningsläget helt enkelt har fel. Alternativ två är att 

kvinnorna i riksdagen inte såg sig själva som en minoritet, och att de därför inte kände ett 

behov av att ägna sig åt signalpolitik. Det sista alternativet är det som togs upp i föregående 

stycke, nämligen att det fanns något som begränsade kvinnors motionsskrivande i riksdagen.  
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Utan en djupanalys i vilka som har skrivit motioner och vilka positioner olika kvinnor hade i 

olika partier kan denna diskrepans förmodligen inte förklaras, och i och med att det inte är av 

vikt för denna undersöknings frågeställning prioriteras det inte i denna studie. Det är dock 

relevant att ha dessa data i åtanke i kommande kapitel.  

Motioner med omnämnanden av specifika kvinnoyrken (variabel yrkesrepresentation) 

I denna del undersöks de motioner i vilka politiker nämner olika yrkesgrupper, vilka kallas 

yrkesrepresentation i undersökningen. 

Den totala mängden motioner per mandatperiod gick upp avsevärt under perioden. 

Mandatperioden 1976–1979 lämnades i genomsnitt 2 128 motioner in per år. Mandatperioden 

2014–2018 var den siffran 3 596. Denna ökning motsvaras i antalet motioner med 

yrkesrepresentation vilka ökar från 62,6 i genomsnitt per år 1976–1979 till 114,5 i genomsnitt 

per år 2014–2018.  Allt detta kan ses i tabell 3 nedan.  

                            Tabell 3. Andel motioner med yrkesrepresentation 1974–2018. 

Mandatperiod 

   Antal 

motioner 

Antal motioner 

med nyckelord  

Andel motioner 

med nyckelord  

1974-1975 6 761        175          2,6% 

1976-1979 6 385        188          2,9% 

1979-1982 6 869        150          2,2% 

1982-1985 8 670        139          1,6% 

1985-1988 10 769        335          3,1% 

1988-1991 14 264        479          3,4% 

1991-1994 9 755        267          2,7% 

1994-1998 9 915        218          2,2% 

1998-2002 13 617        459          3,4% 

2002-2006 16 549        495          3,0% 

2006-2010 14 191        334          2,4% 

2010-2014 14 097        405          2,9% 

2014-2018 14 387        458          3,2% 

Total 146 229     4 102          2,8% 

    
Källa: Sveriges Riksdag.  

 

Vad som också kan ses i denna tabell är framförallt att andelen motioner med 

yrkesrepresentation fluktuerar över perioden. Det rör sig om relativt stora fluktuationer, även 

om den totala andelen av motioner är väldigt liten. Exempelvis är andelen enbart 1,6% 1982–

1985, medan den är mer än dubbelt så stor på 3,4% både 1988–1991 och 1998–2002. Dessa 

fluktuationer blir mycket tydligare i graf 2 nedan. Där ses även en viss positiv trend i 
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trendlinjen som ökar från 2,5% till 3%. Trots de låga siffrorna innebär detta en ökning om 

20%, vilket inte är en helt obetydlig ökning. Som tidigare nämnts finns det dock stora 

fluktuationer i denna data, och trenden ska därför heller inte överskattas. Exakt hur den 

korrelerar med övriga trender och huruvida den kan förklaras med hjälp av undersökningens 

teoretiska ramverk diskuteras under ”regression”. 

 

Graf 2. Andel motioner med nyckelord yrkesrepresentation 1974–2018. 

Källa: Sveriges Riksdag. 

 

Alla yrken som ingår i kategorin yrkesrepresentation förekommer dock inte i samma 

utsträckning. Eftersom en av denna undersöknings frågeställningar handlar om just vilka 

yrken som fick mest utrymme i motionerna är det alltså relevant att redovisa hur ofta de olika 

yrkesgrupperna nämns. Detta kan ses i tabell 4 nedan.  
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Tabell 4. Antal motioner med omnämnanden av olika kvinnoyrken 1974–2018. 

Mandatperiod A B C D E F G H Total  Sökord 

1974-1975 13 7 79 24 5 11 8 28 175  A: Vårdbiträd*/sjukvårdsbiträd* 

1976-1979 20 16 73 17 3 3 15 41 188  B: Underskötersk* 

1979-1982 17 13 58 7 3 8 4 40 150  C: Sjukskötersk* 

1982-1985 8 5 38 19 7 6 0 56 139  D: Grundskollärar*/klasslärar* 

1985-1988 52 17 96 88 7 14 2 59 335  E: Affärsbiträd*/kassör*/kassörsk* 

1988-1991 60 29 133 110 6 29 10 102 479  F: Städersk*/lokalvårdar* 

1991-1994 16 25 95 72 9 7 7 36 267  G: Barnskötar*/barnskötersk*  

1994-1998 21 24 107 21 7 10 2 26 218  H: Förskole/fritidspedagog/förskollärar* 

1998-2002 46 68 238 9 8 16 41 33 459   
2002-2006 50 81 282 2 17 14 5 44 495   
2006-2010 42 77 159 1 2 5 6 42 334   
2010-2014 35 100 184 3 4 7 10 62 405   
2014-2018 48 88 245 0 3 17 3 54 458   
Total 428 550 1787 373 81 147 113 623 4102   

            
Källa: Sveriges Riksdag.          
 

Det är tydligt vilka yrken som prioriteras i motionerna. Det yrke som nämndes i överlägset 

flest motioner är yrket sjuksköterska, vilket nämns hela 1 787 gånger under perioden. Det 

yrke som nämndes i minst antal motioner är affärsbiträde, vilket tillsammans med 

alternativen kassör/kassörska enbart nämns 81 gånger under perioden. Det yrke som nämndes 

näst mest gånger är förskole- och fritidspedagog, vilket förekom i 623 motioner. I övrigt 

förekommer de övriga yrkena i mellan 113 och 550 motioner per mandatperiod, med 

vårdbiträde och undersköterska som relativt vanligt förekommande och barnskötare som 

mindre vanligt förekommande. Det som sticker ut i denna tabell är att det finns en tydlig 

trend i vilken kategori av yrken som förekommer ofta. Detta blir tydligare i grafen nedan, i 

vilken denna uppdelning gjorts. 
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              Graf 3. Andel motioner med omnämnanden av olika kategorier av kvinnoyrken 1974–2018. 

Källa: Sveriges Riksdag. 

Notera: Kategorin vårdyrken inkluderar yrkesgrupperna vård/sjukbiträde, undersköterska samt 

sjuksköterska. Kategorin barn/undervisning inkluderar yrkesgrupperna barnskötare, 

förskolepedagog/förskollärare/fritidspedagog och grundskollärare/klasslärare. 

Kategorin serviceyrken inkluderar yrkesgrupperna affärsbiträde/kassör och städerska/lokalvårdare. 

Som kan ses ovan var vårdyrken den mest vanligt förekommande yrkeskategorin i motioner 

varje nästan varje mandatperiod. De enda undantagen är 1982–1985 då barn- och 

undervisningsrelaterade yrken var störst, samt 1988–1991 då vårdyrken och barn- och 

undervisningsrelaterade yrken fick exakt lika mycket utrymme (46%). Serviceyrken var 

genomgående sällan förekommande, med som högst 9% 1974–1975 och 1982–1985. Detta 

skulle kunna tänkas bero på att den kategorin i denna undersökning bara innehåller två yrken; 

lokalvårdare och affärsbiträde. Detta är dock inte en heltäckande förklaring, då de två yrkena 

ofta var vanligare yrken för kvinnor än exempelvis grundskolelärare eller sjuksköterska (se 

tabell 1). Rent allmänt var de yrken som nämns oftast inte nödvändigtvis de yrken som flest 

kvinnor är anställda inom, vilket innebär att de förmodligen inte bara nämndes i syftet att föra 

dessa kvinnors yrkesmässiga talan i önskan att få röster. Hade så varit fallet hade politiker 

oftast nämnt de yrkena med flest anställda, för att locka flest antal röster.  

Denna slutsats stärks ytterligare av den stora variationen i datan som kan ses i tabellen. Barn- 

och undervisningsrelaterade yrken går exempelvis från 46% 1982–1985 till 10% 2002–2006, 

medan vårdyrken stiger från 46% till 83% under samma period. Om detta var ett försök av 

politiker att använda signalpolitik för att få röster från ökande eller minskande yrkesgrupper 

bör det finnas liknande fluktuationer i antalet anställda i dessa yrkesgrupper. Detta då en 

politiker rimligtvis borde talat till största yrkesgruppen inför varje val för att locka maximalt 
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antal röster. Fluktuationerna motsvaras inte i datan över yrkesgrupper, vilket tyder på att 

politikerna inte letade efter de största yrkesgrupperna för att tala till dem. Detta innebär dock 

inte att motionerna inte var signalpolitik från riksdagsledamöternas sida – bara att de inte 

huvudsakligen var signalpolitik riktad till anställda inom dessa yrken. I och med att så många 

motioner innehåller just nyckelord som har med offentligt anställda yrkesgrupper att göra 

finns det anledning att tro att det kan röra sig om signalpolitik rörande välfärd. Exempelvis 

var det enkelt för en politiker att signalera sin politiska dedikation till vårdfrågan genom att 

föreslå att det behöver anställas fler sjuksköterskor och undersköterskor inom vården för att 

förkorta vårdköer. Då nämns två vårdyrken i en motion som egentligen handlar om förbättrad 

välfärd. Denna tes stärks ytterligare i tabell 5, i vilken det redovisas hur stor andel av 

motionerna med yrkesrepresentation som hade ett kvinnoyrke som huvudämne för motionen.                         

                         Tabell 5. Antal motioner med ett kvinnoyrke som huvudämne 1975–2016. 

Riksmöte 

Rörande 

arbetsvillkor 

Rörande 

utbildning Total 

Andel av motioner 

med 

yrkesrepresentation 

1975/76 5 30 35 21% 

1977/78 0 12 12 26% 

1980/81 1 10 11 26% 

1983/84 0 9 9 12% 

1986/87 2 17 19 17% 

1989/90 4 10 14 10% 

1992/93 4 1 5 5% 

1995/96 0 0 0 0% 

1999/00 2 1 3 3% 

2003/04 5 0 5 4% 

2007/08 0 1 1 1% 

2011/12 2 4 6 6% 

2015/16 3 2 5 4% 

Total 28 97 125 10% 

                          Källa: Sveriges Riksdag. 

                          Notera: Egen kodning, huruvida kvinnoyrke är huvudämne bestäms utifrån motionens rubrik.  

 

Som ses i tabellen ovan var kvinnoyrkena sällan huvudämnet för de motioner i vilka de 

förekom. Som högst var andelen motioner med nyckelordet som huvudämne 1977–1978 och 

1980–1981, då den låg på 26%. Efter detta så sjönk andelen snabbt, för att stabilt hålla sig 

mellan 1% och 6% efter 1992. Vad som också kan ses i tabellen är att de motioner med ett 

kvinnoyrke som huvudämne oftast handlade om yrkets utbildning och inte dess arbetsvillkor. 

Att så få motioner huvudsakligen handlar om de yrkeskategorier som nämns i dem tyder på 

att politiker oftast hade andra syften när de diskuterade upp kvinnliga yrkesgrupper än att 

politiskt stärka dessa yrkesgrupper. Att de hade andra syften behöver dock inte nödvändigtvis 
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mena att de inte samtidigt kunde tala för kvinnliga yrkesgrupper, antingen direkt eller 

indirekt. 

Motioner med omnämnanden av kvinnor och arbete (variabel arbetsrepresentation) 

I denna del undersöks de motioner i vilka politiker nämner ord relaterade till kvinnor och 

yrken eller arbete, vilka kallas arbetsrepresentation i undersökningen. 

I förra delen blev det tydligt att det inte talas om specifika kvinnliga yrkesgrupper i någon 

väldig utsträckning, utöver då de förmodligen diskuteras som en del i välfärdsdebatter. Att 

politiker inte specifikt talade om kvinnliga yrkesgrupper i stor utsträckning innebär dock inte 

att politiker inte talade om kvinnors arbete. Det är därför relevant att se på förekomsten av 

arbetsrepresentation i motionerna. Denna redovisas i tabellen nedan: 

                            Tabell 6. Andel motioner med arbetsrepresentation 1974–2018.  

 

Mandatperiod Kvinnoyrke* 

Kvinn* 

OCH 

yrke* 

Kvinn* 

OCH 

arbete Total 

Andel av 

motioner 

1974-1975 6 153 366 525 8% 

1976-1979 2 179 434 615 10% 

1979-1982 1 149 406 556 8% 

1982-1985 3 169 435 607 7% 

1985-1988 8 268 674 950 9% 

1988-1991 5 358 981 1344 9% 

1991-1994 4 288 723 1015 10% 

1994-1998 14 402 1054 1470 15% 

1998-2002 12 635 1494 2141 16% 

2002-2006 17 688 1887 2592 16% 

2006-2010 4 472 1410 1886 13% 

2010-2014 6 373 1134 1513 11% 

2014-2018 1 415 1134 1550 11% 

Total 83 4549 12 132 16 764 11% 

 

                          Källa: Sveriges Riksdag. 

 

Det första som sticker ut i denna data är att dessa sökord är betydligt oftare förkommande än 

yrkesrepresentation. Yrkesrepresentation förekom i 2,8% av alla motioner under perioden, 

arbetsrepresentation förekom 11% av alla motioner under perioden. Det andra som blir 

tydligt är att det är en stor skillnad på hur mycket mer sällan politiker har skrivit motioner 

med ordet ”kvinnoyrke” jämfört med kombinationen av orden kvinna/kvinnor/kvinno- och 

yrke eller arbete. Detta är kanske föga förvånande, då exempelvis orden kvinna och arbete 

kan förekomma i många diskussioner som handlar om annat än specifikt kvinnoyrken, något 
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som inte stämmer för just ordet kvinnoyrke. Det är därför relevant att visa hur ofta dessa 

sökord förekom som huvudämne för motioner. I och med att dessa sökord är så breda har 

dock konceptet ”sökord som huvudämne” breddats till att inkludera alla motioner där kvinnor 

och arbete är huvudämnet, inte bara motioner där dessa ord förekommer i rubriken. Detta är 

viktigt, då det innebär att av även de motioner som tar upp den horisontella delning i 

arbetsmarknaden Stanfors diskuterar inkluderas.  

                         Tabell 7. Antal motioner med kvinnor och arbete som huvudämne 1975–2016. 

Riksmöte 

Rörande 

arbetsvillkor 

Rörande 

utbildning Total 

Andel av motioner 

med 

arbetsrepresentation 

1975/76 7 2 9 3% 

1980/81 3 0 3 2% 

1986/87 9 0 9 3% 

1992/93 15 1 16 4% 

1999/00 7 1 8 2% 

2007/08 16 0 16 3% 

2015/16 17 0 17 4% 

Total 74 4 78 3% 

 

                   Källa: Sveriges Riksdag. 

                   Notera: Egen kodning, huruvida kvinnor och arbete är huvudämne bestäms utifrån motionens rubrik.  

 

 

Dessa data är något begränsade då den stora mängden motioner som innehöll dessa sökord 

(ca 360 motioner i genomsnitt per riksmöte) gjorde det omöjligt att gå igenom alla riksmöten 

för hand. Vidare är de, precis som datan i tabell 5, väldigt tunn då det är så få motioner det 

rör sig om. Det som dock går att se i den data som finns är att det genomgående var en låg 

andel motioner som har kvinnor och arbete som huvudämne. Den översteg aldrig 4% under 

de riksmöten som undersökts. Detta innebär att politiker inte talade om kvinnors generella 

arbetserfarenheter i någon väldigt mycket större utsträckning än de talade om specifika 

yrkesgruppers arbetserfarenheter.  

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen kring de båda typerna av nyckelord visar än 

så länge inte på något vidare stöd för Phillips argument att kvinnliga politiker genom sina 

delade erfarenheter bättre kan representera kvinnors yrkesmässiga intressen. Det visar snarare 

på att ingen politiker överhuvudtaget var vidare intresserad av att tala om kvinnors 

yrkesmässiga intressen. Detta är dock inte slutet på den kvantitativa innehållsanalysen, och 

den kvantitativa innehållsanalysen är inte slutet på undersökningen. En mer nyanserad bild av 
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den politiska representationen av kvinnliga yrkesmässiga erfarenheter har fortfarande 

möjlighet att växa fram. 

Andel motioner med nyckelord skrivna av kvinnor 

Även om de tidigare delarna av undersökningen tyder på att de flesta politiker inte var 

särskilt intresserade av att tala om kvinnliga yrkesgrupper innebär inte det att alla politiker 

var ointresserade. Det betyder inte heller att riksdagsmän av båda könen var lika 

ointresserade. Därför är det fortfarande relevant att undersöka huruvida kvinnor var mer 

benägna att diskutera kvinnliga yrkesmässiga erfarenheter än män. I tabellen nedan redovisas 

hur stor andel av motionerna med nyckelorden rörande yrkesrepresentation och 

arbetsrepresentation skrevs av kvinnor, vilket jämförs med andelen kvinnor i riksdagen och 

den totala andelen motioner skrivna av kvinnor. 

           Tabell 8. Andel kvinnor i riksdagen och andelen motioner med nyckelord skrivna av kvinnor 1975–2016. 

Riksmöte A B C D 

1975/76 21,1% 7% 35% 22% 

1977/78 22,6% 12% 28%  

1980/81 26,4% 14% 28% 28% 

1983/84 27,2% 22% 38%  

1986/87 30,9% 31% 44% 33% 

1989/90 37,5% 31% 40%  

1992/93 33,0% 48% 66% 62% 

1995/96 40,4% 49% 40%  

1999/00 42,7% 39% 52% 55% 

2003/04 45,3% 41% 59%  

2007/08 47,3% 52% 53% 59% 

2011/12 45,0% 50% 47%  

2015/16 43,6% 34% 48% 58% 

Medel 35,6% 33% 44% 45% 

Förklaring     

A: Andel kvinnor i riksdagen   

B: Total andel motioner skrivna av kvinnor (stickprov första 100 motionerna) 

C: Andel av motioner med yrkesrepresentation skrivna av kvinnor 

D: Andel av motioner med arbetsrepresentation skrivna av kvinnor 

 

                Källa: SCB 2010; SCB 2018 (2); Sveriges Riksdag.  

Tabellen ovan visar på en stark genomgående trend, där andelen motioner med nyckelord 

skrivna av kvinnor (kategori C och D) nästan genomgående ligger högre än både andelen 

kvinnor i riksdagen och den totala andelen motioner skrivna av kvinnor. Datan för kategori D 

är något undermålig, då denna kategori innehöll alltför stor mängd motioner för att gå igenom 

alla för hand. Även om den kategorin utesluts blir dock trenden att kategori C har högre andel 
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än kategori A och B tydlig. De enda trendbrotten är 1995–1996 och 2011–2012. Detta blir 

ännu tydligare i grafen nedan.  

 

                

      Graf 4. Andel kvinnor i riksdagen och andelen motioner skrivna av kvinnor, total samt yrkesrepresentation.  

      Källa: SCB 2010; SCB 2018 (2); Sveriges Riksdag. 

Att andelen motioner med nyckelord skrivna av kvinnor är högre än de andra serierna innebär 

att kvinnliga politiker skrev en större andel av motioner rörande kvinnliga yrkesgrupper än 

män i förhållande till sin grupps storlek. De skrev även många fler motioner med nyckelord i 

förhållande till den totala andel av motioner de skrev. Allt detta kan jämföras med den andel 

motioner med nyckelord skrivna av män som redovisas grafen nedan, där andelen män och 

andelen motioner skrivna av män genomgående är större än andelen motioner med nyckelord 

skrivna av män. 
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Graf 5. Andel män i riksdagen och andelen motioner skrivna av män, total samt med yrkesrepresentation. 

                  Källa: SCB 2010; SCB 2018 (2); Sveriges Riksdag. 

 

Alla dessa data stärker forskningsläge och teori. De visar att kvinnliga politiker var mer 

benägna att diskutera kvinnliga yrkeserfarenheter än sina manliga kollegor, vilket passar in i 

Phillips teori om att kvinnliga politiker i högre utsträckning för kvinnors politiska talan. 

Vidare liknar det Svaleryds och Wängneruds resultat, att kvinnor har andra policypreferenser 

än män. Det som dock bör tas i akt är resultatet från förra delen, nämligen att få av dessa 

motioner förmodligen hade kvinnliga yrkeserfarenheter som sitt huvudämne. Det innebär att 

kvinnliga politiker kanske inte var fullt lika flitiga med att diskutera kvinnliga 

yrkeserfarenheter som dessa två grafer får det att verka. Det motsäger dock inte 

forskningsläget då det kan antas att de ofta talade om dessa yrken i diskussioner kring 

välfärd, vilket forskningsläget menar är en policypreferens hos kvinnliga politiker. Vidare 

innebär faktumet att motionen huvudsakligen handlar om välfärd inte att det inte finns 

möjlighet att politikern som skrev den även talade för kvinnliga yrkesarbetande inom 

välfärden.  

Ytterligare statistik som är relevant för denna undersökning är hur stor andel av motionerna 

med kvinnliga yrkeserfarenheter som huvudämnen är skrivna av kvinnor. Då datasamlingen 

har skett manuellt inom en begränsad tidsram har tyvärr denna statistik inte hunnit skapas. 

Två stickprover bland motioner med arbetsrepresentation som huvudämne visar dock att det 

finns anledning att tro att denna andel är väldigt hög. Riksmötet 1992–1993 var exempelvis 
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16 av 16 motioner med arbetsrepresentation som huvudämne skrivna av kvinnor. 2007–2008 

var 13 av 16 skrivna av kvinnor.54 

  

                                                
54 Sveriges Riksdag.  
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Kvinnliga politiker och representation av kvinnors arbete – orsak och 

verkan? 

I förra delen diskuterades det om kvinnor var mer benägna att skriva motioner rörande 

kvinnliga yrkeserfarenheter än män, vilket resultatet visade att de var. Den data som 

användes var dock manuellt insamlad, och kunde därför endast täcka motioner från ett år per 

mandatperiod. I denna del används all data från hela perioden och sambandets 

signifikansnivå fastställs, vilket breddar undersökningens resultat avsevärt.  

Beroende variabel: yrkesrepresentation och/eller arbetsrepresentation  

I tabell 9 redovisas olika signifikanta regressionsmodeller med beroende variabel andel av 

totala mängden motioner som innehåller yrkesrepresentation och/eller arbetsrepresentation. 

Detta är den huvudsakliga beroende variabeln, och hur den påverkas av den oberoende 

variabeln är fokuset för studiens frågeställning. I tabellen redovisas enbart koefficienten för 

den oberoende variabel som är undersökningens huvudsakliga förklarande variabel; andelen 

kvinnor i riksdagen. Kontrollvariablerna redovisas antingen som ”ja” eller ”nej”, där ja 

innebär att variabeln är inkluderad i modellen och nej innebär att den inte används. 

Koefficienterna för kontrollvariablerna redovisas inte, då de enbart är relevanta för 

undersökningen i egenskap av kontroller. Huruvida de är signifikanta och vilken påverkan de 

har spelar inte någon större roll, då det inte är deras påverkan som undersöks. De är enbart 

inkluderade för att kontrollera att sambandet mellan den oberoende och beroende variabeln 

inte är spuriöst eller slumpartat.  

Antalet observationer är enbart 13, vilket är väldigt lågt för denna typ av analys. Det är dock 

omöjligt att skapa en större mängd observationer, då det bara var 13 mandatperioden mellan 

1974 och 2018. Att dela upp mandatperioderna i mindre delar, exempelvis år, vore ej 

tillrådligt då det skulle skapa multipla observationer där den huvudsakliga oberoende 

variabeln är artificiellt likartad. Den påverkan detta skulle ha på resultatet är värre än 

påverkan av få observationer, och därför gjordes valet att använda datan på detta sätt.  
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   Tabell 9. Regression med huvudsaklig beroende variabel, enbart signifikanta modeller. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Konstant 0,04 0,04 0,02 0,81 0,01 -0,01 -0,04 0,01 

Andel kvinnor i 

riksdagen 

0,27*** 

(0,06) 

0,24** 

(0,07) 

0,29** 

(0,13) 

0,37***  

(0,10) 

0,44* 

(0,15) 

0,38*** 

(0,08) 

0,44*** 

(0,12) 

0,32** 

(0,11) 

Bnp-tillväxt Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Kvinnlig sysselsättning Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja 

Valdeltagande Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Politisk konkurrens Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

         
Justerat r2 0,55 0,54 0,50 0,61 0,58 0,64 0,63 0,53 

F 15,60 8,04 4,96 7,14 5,12 11,67 7,67 7,67 

Observationer 13 13 13 13 13 13 13 13 

Notera: OLS-regression. Beroende variabel är andelen motioner mellan 1974–2018 som innehåller 

yrkesrepresentation och/eller arbetsrepresentation. Enbart signifikanta modeller medtagna, för alla modeller se 

tabell A1 i appendix. Värdet inom parentesen är standardfelet för variabeln.  

* Signifikant vid p < 0.10. ** Signifikant vid p < 0.05. *** Signifikant vid p < 0.005. 

 

Vad dessa modeller främst visar är att andelen kvinnor i riksdagen hade en positiv effekt på 

andelen motioner med nyckelord. Detta kan ses främst genom att se på r2-värdet 

(determinationskoefficienten) för modellerna, vilket ligger på mellan 0,50 och 0,64. Detta 

innebär att 50–64% av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationen i den 

oberoende variabeln. R2-värdet för modellerna är inte så pass högt att dessa oberoende 

variabler kan förklara all förändring i den beroende variabeln, men det tyder på att det fanns 

en påverkan att tala om. Hur stor effekten är kan ses på koefficienten för andelen kvinnor i 

riksdagen, mellan 0,27 för modell och 0,44 för modell 5 och 6. Koefficienten visar att varje 

procentuell ökning i andelen kvinnor i riksdagen leder till en motsvarande procentuell ökning 

om mellan 0,27 och 0,44 i andelen motioner med nyckelord. Vad som också är relevant att 

mäta är signifikans. Signifikansen för andelen kvinnor i riksdagen kan utläsas i p-värdet hos 

koefficienterna. Detta redovisas genom två eller tre stjärnor i alla modellerna, vilket innebär 

att värdet är mindre än 0,05 respektive 0,005. Ju lägre p-värde, desto större signifikans.55 

Signifikansen för hela modellerna kan utläsas i F-värdet, och alla modeller i tabellen har ett 

F-värde som innebär att de förklarar den beroende variabeln bättre än en modell med enbart 

konstant. Detta innebär att det går att fastställa att andelen kvinnor i riksdagen påverkade 

andelen motioner som diskuterar kvinnliga yrkeserfarenheter.  

En modell som är värd att titta närmare på är modell 5. Detta är modellen med flest 

kontrollvariabler där variabeln andelen kvinnor i riksdagen fortfarande är signifikant. 

                                                
55 Hudson, 2000. s.180.  
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Modellen inkluderar alla variabler förutom valdeltagande, men har trots sin storlek ett r2-

värde som ligger på ungefär samma nivå som övriga modeller. Denna modell visar att det är 

fullt möjligt att kombinera modeller och fortfarande få en viss signifikans, men att fler 

variabler inte innebär att modellens förklaringskraft är högre. Detta stärker tesen att det 

faktiskt är andelen kvinnor i riksdagen som är den påverkande faktorn vad gäller den 

beroende variabeln.  

Ett något relevant sidospår är att en stepwiseregression (regressionsmodell som automatisk 

skattar vilken modell som har högst signifikans) visade att modellen med allra högst 

signifikans enbart bestod av en förklarande variabel; valdeltagande. Variabeln har ett mycket 

lågt p-värde på 0,0001, och en negativ effekt på den beroende variabeln med koefficienten -

0,69. Detta är den förväntade effekten enligt forskningsläget, där Morgan menar att lägre 

valdeltagande leder till att politiker försöker locka en mindre utnyttjad väljargrupp; arbetande 

kvinnor.56 Ett högt valdeltagande innebär alltså att kvinnornas talan behöver föras i samma 

utsträckning, vilket innebär en negativ effekt på andelen av motioner som tar upp kvinnliga 

yrkeserfarenheter. Denna variabel går dock ej att kombinera med den huvudsakliga 

oberoende variabeln (se tabell A1 i appendix) vilket innebär att detta är ett intressant, men 

inte väldigt relevant, sidospår.  

Vad som dock är relevant är hur de båda typerna av nyckelord fungerar med den oberoende 

variabeln. Regressionsanalyserna i tabell 9 har alla samma beroende variabel; andel av totala 

mängden motioner som innehåller yrkesrepresentation och/eller arbetsrepresentation. Dessa 

båda varianter av nyckelord mäter dock inte exakt samma sak. Yrkesrepresentation är olika 

yrkesgrupper, och innehåller motioner med nyckelord som ”sjuksköterska” eller 

”förskollärare”. Arbetsrepresentation är bredare, med nyckelord som kvinnor och arbete (sökt 

på som ”kvinn* OCH arbete”). Dessa båda typer av nyckelord korrelerar inte med andelen 

kvinnor i riksdagen på samma sätt, vilket kan ses i punktdiagrammet nedan. 

                                                
56 Morgan, 2013. ss.73–74. 
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 Graf 6. Sambandet mellan andelen kvinnor i riksdagen och andelen motioner med yrkesrepresentation 

och arbetsrepresentation, var för sig samt sammanslagna. 

            Källa: SCB 2010; SCB 2018 (2); Sveriges riksdag. 

 

I grafen syns det att trenden i sambandet mellan andelen kvinnor i riksdagen och 

arbetsrepresentation nästan exakt följer trenden i sambandet mellan andelen kvinnor i 

riksdagen och båda typerna av nyckelord. Detta förklaras förmodligen av faktumet att 

arbetsrepresentation är mycket vanligare förekommande i motioner än yrkesrepresentation, 

och därför står för majoriteten av den sammanslagna variabeln. Denna diskrepans mellan 

nyckelordens relation till andelen kvinnor i riksdagen visar att ökningen av kvinnliga 

politiker främst skapade en ökning i uppmärksammandet av kvinnors generella arbete, och 

inte deras specifika yrkeserfarenheter. Vad detta beror på är inte helt självklart. En potentiell 

förklaring är att politiker föredrar att diskutera arbetspolitik i breda termer för att locka så 

många väljare som möjligt. En annan förklaring vore att kvinnliga politiker inte har samma 

yrkesmässiga och utbildningsmässiga bakgrund som stora delar av övriga befolkningen. De 

skulle alltså kunna tänkas dela den gemensamma nämnaren ”kvinna som arbetar” med övriga 

kvinnor och därför tala för detta, men inte ha haft de yrken många andra kvinnor har och 

därför inte tala för dessa. För att kunna förklara detta i helhet skulle en djupare analys av 
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klass- och utbildningsbakgrund hos kvinnor som satt i riksdagen behöva göras, vilket inte 

ryms inom ramarna för denna undersökning.  

En tredje potentiell förklaring är att politikerna oftare började använda orden ”kvinna” och 

”kvinnor” mer i alla möjliga typer av motioner senare under perioden för att signalera 

feminism, vilket blev allt mer populärt under perioden. Att mäta feminism som en 

påverkande variabel vore dock inte tillrådligt inom ramarna för denna uppsats, både då det är 

en svår variabel att operationalisera för att sambandet skulle lida risk för spuriositet. 

Rimligtvis bör en ökning i feminism hos svenska politiker vara antingen anledningen bakom, 

eller ett uttryck av, ökningen i andelen kvinnor i riksdagen. Oavsett vilket kommer 

variablerna vara mått på samma bakomliggande faktor, vilket innebär att analysen skulle bli 

felaktig. Denna undersökning är intresserad av huruvida kvinnliga politiker förde kvinnors 

talan, vilket är relevant oavsett bakomliggande politiska strömningar.  

Beroende variabel: Yrkeskategorier 

De modeller som användes i förra delen fastställde sambandet mellan den oberoende 

variabeln och den huvudsakliga beroende variabeln. Det är dock inte det enda sambandet som 

är relevant att undersöka, då den kvantitativa innehållsanalysen visade att olika kategorier av 

yrken hade väldigt olika trender. Den första trenden som bör analyseras är den tillhörande 

yrkeskategorin som förekommer i flest motioner; nämligen vårdyrken. Hur denna påverkades 

av andelen kvinnor i riksdagen och diverse kontrollvariabler kan ses i tabellen nedan. 

 

Tabell 10. Regression med beroende variabel vårdyrken, enbart signifikanta modeller. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Konstant 0,17 0,12 -0,35 -0,26 -0,18 0,35 0,28 -0,38 -0,25 

Andel kvinnor i 

riksdagen 

1,32*** 

(0,34) 

1,20** 

(0,35) 

2,29*** 

(0,43) 

2,25** 

(0,85) 

1,87** 

(0,53) 

1,85* 

(0,92) 

1,08* 

(0,50) 

2,39** 

(0,75) 

2,14*** 

(0,44) 

BNP-tillväxt Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

Kvinnlig sysselsättning Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Valdeltagande Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Politisk konkurrens Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

          
Justerat r2 0,54 0,56 0,77 0,74 0,79 0,76 0,52 0,76 0,79 

F 15,26 8,78 14,30 9,54 11,97 10,74 7,49 13,83 15,80 

Observationer 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Notera: OLS-regression. Beroende variabel är andelen motioner mellan 1974–2018 som innehåller 

yrkesrepresentation, subkategori vårdyrken. Enbart signifikanta modeller medtagna, för alla modeller se tabell 

A2 i appendix. Värdet inom parentesen är standardfelet för variabeln. 

* Signifikant vid p < 0.10. ** Signifikant vid p < 0.05. *** Signifikant vid p < 0.005. 
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Tabellen visar att andelen kvinnor i riksdagen hade en tydlig positiv påverkan på andelen 

motioner i vilka vårdyrken nämns. Den modell som har störst förklaringskraft är modell 9, 

med högst r2-värde i kombination med hög signifikans. I denna ingår oberoende variabeln 

andel kvinnor i riksdagen samt kvinnlig sysselsättning och politisk konkurrens. Det som 

främst är relevant med denna modell är att koefficienten för andelen kvinnor i riksdagen är så 

mycket högre än i första tabellens modeller. 2,14 jämfört med mellan 0,27 och 0,44. 

Skillnaden i koefficienterna betyder att andelen motioner i vilka vårdyrken nämns påverkas 

av andelen kvinnor i riksdagen (tillsammans med kvinnlig sysselsättning och politisk 

konkurrens) i mycket högre utsträckning än övriga kategorier av nyckelord. Detta blir 

tydligare genom att jämföra tabell 10 med tabell 11 och 12.  

 

Tabell 11. Regression med beroende variabel barn/undervisningsrelaterade yrken, enbart signifikanta modeller. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Konstant 0,73 0,78 1,19 0,76 1,07 0,62 0,67 1,01 1,16 1,22 

Andel kvinnor i 

riksdagen 

-1,2*** 

(0,38) 

-1,05** 

(0,31) 

-1,99*** 

(0,39) 

-1,80** 

(0,77) 

-1,69** 

(0,50) 

-1,79** 

(0,91) 

-1,08** 

(0,47) 

-2,08** 

(0,72) 

-2,06*** 

(0,43) 

-2,18*** 

(0,35) 

BNP-tillväxt Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Kvinnlig sysselsättning Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Valdeltagande Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

Politisk konkurrens Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

           
Justerat r2 0,52 0,59 0,78 0,75 0,77 0,73 0,48 0,75 0,75 0,77 

F 14,25 9,78 14,80 10,00 11,29 8,93 6,61 12,76 13,16 21,21 

Observationer 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

Notera: OLS-regression. Beroende variabel är andelen motioner mellan 1974–2018 som innehåller 

yrkesrepresentation, subkategori barn/undervisning. Enbart signifikanta modeller medtagna, för alla modeller se 

tabell A3 i appendix. Värdet inom parentesen är standardfelet för variabeln. 

* Signifikant vid p < 0.10. ** Signifikant vid p < 0.05. *** Signifikant vid p < 0.005. 

 

Tabellen ovan visar att andelen motioner i vilka motioner där barn- och 

undervisningsrelaterade yrken nämns påverkades negativt av en ökning i andelen kvinnor i 

riksdagen. Detta stämmer för alla signifikanta modeller. Detta negativa samband betyder 

alltså att fler kvinnor i riksdagen innebär att det talas mindre om barn- och 

undervisningsrelaterade yrken. Det finns dock en annan potentiell förklaring, nämligen 

kommunaliseringen av skolan 1991. I graf 3 blir det tydligt att andelen motioner som nämner 

barn- och undervisningsrelaterade yrken var som störst precis innan kommunaliseringen, för 

att sedan sjunka drastiskt. I regressionsanalysen skulle denna negativa utveckling alltså peka 

på en negativ korrelation med andelen kvinnor i riksdagen, vilken som bekant ökade under 

perioden. Vad kommunaliseringen dock inte förklarar är det negativa sambandet mellan 
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andelen kvinnor i riksdagen och andelen motioner i vilka serviceyrken nämns som kan ses i 

tabellen nedan. 

                 Tabell 12. Regression med beroende variabel serviceyrken, enbart signifikanta modeller. 

  1 2 3 4 5 6 

Konstant 0,11 0,10 0,16 0,49 0,05 0,15 

Andel kvinnor i 

riksdagen 

-0,13* 

(0,07) 

-0,16** 

(0,07) 

-0,30** 

(0,10) 

-0,45** 

(0,19) 

-0,00** 

(,0,08) 

-0,21* 

(0,10) 

BNP-tillväxt Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

Kvinnlig sysselsättning Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

Valdeltagande Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Politisk konkurrens Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

       
Justerat r2 0,19 0,25 0,38 0,37 0,40 0,19 

F 3,90 3,02 3,47 2,78 5,02 2,43 

Observationer 13 13 13 13 13 13 

Notera: OLS-regression. Beroende variabel är andelen motioner mellan 1974–2018 som innehåller 

yrkesrepresentation, subkategori serviceyrken. Enbart signifikanta modeller medtagna, för alla modeller se 

tabell A4 i appendix. Värdet inom parentesen är standardfelet för variabeln. 

* Signifikant vid p < 0.10. ** Signifikant vid p < 0.05. *** Signifikant vid p < 0.005. 

 

Alla signifikanta modeller i tabell 12 visar på ett negativt samband. Sambanden är inte alls 

lika starka samband som i tabell 11, men de går inte heller att förklara genom en 

kommunalisering eller liknande reform. Detta innebär att det kan finnas ett underliggande 

negativt samband, eller i alla fall en brist på ett positivt samband, mellan andelen kvinnor i 

riksdagen och andelen motioner som tar upp yrkesgrupper som inte är vårdyrken.  

Att det starkaste sambandet mellan andelen kvinnor i riksdagen och en yrkeskategori 

presenteras av just vårdyrken är inte förvånande. Detta med tanke på att det är en variabel 

vars positiva utveckling liknar ökningen i andelen kvinnor i riksdagen (se tabell 2 och graf 3). 

Det påminner också om diskussionen som tidigare först om motioner som signalpolitik för 

kvinnoyrken eller för välfärd. Att just vårdyrken korrelerar bäst med andelen kvinnor i 

riksdagen tyder inte nödvändigtvis att dessa kvinnor aktivt försökte stödja vårdarbetare, de 

kan också tyda på att de ofta diskuterade vårdfrågor. Detta eftersom, som tidigare konstaterat, 

majoriteten av motionerna inte hade kvinnors yrkeserfarenheter som sitt huvudämne. På 

grund av detta hade det varit högst relevant för undersökningen att inkludera andelen 

motioner med kvinnliga yrkeserfarenheter som huvudämne som en beroende variabel. Som 

kan ses i tabell 5 och 7 är denna data dock alldeles för tunn för att använda i någon trovärdig 

statistisk analys. Därför får slutsatsen av denna del alltså vara att; det verkar som andelen 

kvinnor i riksdagen hade en positiv påverkan på hur ofta kvinnliga yrkeserfarenheter 

diskuterades i motioner, framförallt i generella termer och angående vårdyrken. Det är dock 
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svårt att fastställa huruvida detta var för att de talade å dessa vårdyrkens vägnar, eller om de 

talade mer generellt för välfärd.  
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Slutsats 

För att komma fram till en slutsats angående de resultat som presenterats i 

undersökningsdelen återknyter denna del till studiens analysfrågor. Första frågan var: hur 

benägna var svenska politiker att skriva om kvinnliga yrkesgruppers erfarenheter samt 

kvinnors generella arbetsmässiga erfarenheter? Som kan ses i den kvantitativa 

innehållsanalysen var kvinnliga yrkeserfarenheter inte en prioritet för svenska politiker under 

perioden. De var även mer benägna att diskutera kvinnors generella arbetserfarenheter än 

deras specifika yrkeserfarenheter. Detta blir tydligast genom att jämföra yrkesrepresentation 

och arbetsrepresentation, vilka förekom i genomsnittligen 2,8% respektive 10% av alla 

motioner (se tabell 4 och 6). Ingen av nyckelordsvarianterna var dock huvudämne för särskilt 

många av de motioner de förekom i, enbart 10% i genomsnitt för yrkesrepresentation och 3% 

för arbetsrepresentation (se tabell 5 och 7). 

Det ska dock poängteras att politikerna kan ha talat för kvinnliga yrkeserfarenheter i 

motionerna även om nyckelorden inte var huvudämnet för motionerna. Bristen på 

huvudämnen innebär dock att motionerna förmodligen inte hade funktionen som signalpolitik 

inom ämnet, då politikerna rimligtvis i så fall hade gjort sina politiska avsikter väldigt tydliga 

i rubriken. Detta kan ha två förklaringar. Först, att kvinnligt arbete inte är ett ämne där 

politiker ser någon anledning att ägna sig åt signalpolitik. Detta vore lätt orimligt, då 

Wängnerud poängterar att jobbpolitik genomgående är en av de viktigaste politiska frågorna 

för både kvinnor och män.57 Att inte använda denna fråga för att positionera sig även inom 

områden där det finns lite utrymme att faktiskt påverka vore orimligt av svenska politiker. 

Framförallt eftersom det också handlar om jämställdhet, en ständigt het politisk fråga. Den 

andra möjliga förklaringen till bristen på motioner är att motioner inte faktiskt används som 

signalpolitik i Sverige. Detta är också lätt orimligt, då Brunner, Bowler och Däubler alla 

menar att signalpolitik är varför politiker lägger fram motioner de inte kan få igenom. Detta 

är speciellt relevant i Sverige då våra politiker lägger fram väldigt många fler motioner per år 

än de flesta andra länders.58 För att kunna svara på varför kvinnliga yrkeserfarenheter inte 

verkar vara ett signalpolitiskt område skulle ytterligare forskning kring det svenska 

motionssystemet behövas. För denna undersökning får det helt enkelt räcka med resultatet att 

det inte är ett signalpolitiskt område.  

                                                
57 Wängnerud, 2000. ss.72–84. 
58 Brunner, 2013. s.13. 
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Den andra analysfrågan som ska besvaras är: vilka kvinnliga yrkeskategorier fick mest 

utrymme i motionerna? Som visat i tabell 4 och graf 3 talade svenska politiker främst om 

yrken inom offentlig regi, med en väldigt tydlig överrepresentation av vårdyrken i 

motionerna främst i form av sjuksköterskor. Denna överrepresentation växte under 

undersökningsperioden, för att vara som störst 2002–2006. Som tidigare konstaterad 

handlade överlag väldigt få av de motioner som nämner dessa yrkeskategorier faktiskt om 

deras yrkeserfarenheter. Vidare har den sjunkande andelen motioner med kvinnoyrken som 

huvudämnen under perioden en viss negativ korrelation med den positiva trenden för 

vårdyrken (se tabell 5 och graf 3). Vad allt detta innebär är att politikerna alltid var mycket 

benägna att tala om yrken inom välfärd (främst inom vård), men inte om deras 

yrkeserfarenheter. Som konstaterat i den kvantitativa innehållsanalysen beror detta 

förmodligen på att de nämnde yrkesgrupperna när de diskuterade välfärd i allmänhet, 

framförallt vård.  

Den tredje analysfrågan är: var kvinnliga riksdagsmedlemmar mer benägna att skriva 

motioner som berör kvinnors yrkesmässiga erfarenheter än manliga riksdagsmedlemmar? De 

resultat denna och nästa fråga visar på är de som är mest relevanta för teorin och 

forskningsfrågan. Teorin fastställer att kvinnliga politiker bör vara mer benägna att tala för 

arbetande kvinnor än män, vilket denna undersökning visar att de var. Som nämns i 

undersökningen stärker detta resultat även Svaleryds och Wängneruds teser om att kvinnliga 

politiker har partikulära policypreferenser. Det stärker även Childs och Witheys påpekande 

om att motioner är ett praktiskt sätt för kvinnliga politiker att ta upp kvinnorelaterade ämnen 

utan att behöva stånga sig blodiga mot partilinjen.59 Detta då det kan antas att kvinnliga 

riksdagsledamöter tar upp kvinnors yrkeserfarenheter i större utsträckning än män eftersom 

de inte anser att det tas upp tillräckligt mycket i den vanliga politiken. Vidare relevant blir 

detta om motioner används för signalpolitik, vilket forskningsläget tyder på men empirin 

ifrågasätter något.  

En fråga som är relevant att ställa i koppling till denna analysfråga är om samma 

undersökning bör göras om manliga yrken och manliga politiker, för att kunna jämföra 

resultaten. Alltså, går det att komma fram till något av värde om huruvida kvinnliga politiker 

talade om kvinnliga yrkeserfarenheter utan att ha motsvarande data om manliga politiker? 

Det finns anledning att ställa frågan, då det finns ett argument för att det inte går att veta 

                                                
59 Childs och Withey, 2004. s.554.  
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huruvida kvinnlig representation är något partikulärt om man inte vet hur annan 

representation fungerar. Det finns dock även två starka argument för att denna undersökning 

kan stå på sina egna ben, utan en motsvarande manlig undersökning. Först så finns det rent 

praktiskt inte ”mansyrken” att tala om på samma sätt som det finns ”kvinnoyrken”. 

Arbetsmarknaden är, och har historiskt varit, segregerad men män har inte samlats inom ett 

relativt litet antal yrkeskategorier på samma sätt som kvinnor. De har också varit 

representerade på alla hierarkiska nivåer inom arbetsmarknaden, vilket inte stämmer för 

kvinnor.60 Det har alltså inte funnits en lika tydlig gemensam yrkeserfarenhet för män som 

det har funnits för kvinnor, vilket innebär att det inte funnits ”en” talan att föra. Vidare har 

män historiskt arbetat i högre utsträckning än kvinnor, och gjort upp större delen av 

riksdagen, vilket innebär att de förmodligen har fungerat som norm i det arbetspolitiska 

systemet.61 Det finns alltså inte ett partikulärt mansintresse att tala om, och deras talan har 

förmodligen alltid förts. Alltså är det inte relevant att undersöka huruvida manliga politiker 

har fört manliga yrkesarbetandes talan, för det vore svårt att genomföra och utfallet vore mer 

eller mindre givet.  

Den fjärde och sista analysfrågan är: fanns det ett samband mellan andelen kvinnor i 

riksdagen och andelen motioner som berör kvinnors yrkesmässiga erfarenheter? Detta är 

undersökningens viktigaste analysfråga, då det är framförallt denna som besvarar 

undersökningens huvudsakliga frågeställning. Resultatet från regressiondelen visar på att det 

har funnits ett samband mellan andelen kvinnor i riksdagen och andelen motioner med 

nyckelord. Detta gäller främst för de beroende variablerna arbetsrepresentation och 

vårdyrken. Att andelen kvinnor i riksdagen påverkar andelen motioner med 

arbetsrepresentation bekräftar Phillips teori, då det innebär att en ökning i andelen kvinnor 

också innebar en ökning i det politiska uppmärksammandet av kvinnors arbetande. Att 

andelen motioner med omnämnanden av vårdyrken påverkas av andelen kvinnor i riksdagen 

tyder på att kvinnor var mer benägna att tala om vård än män. Det bekräftar forskningsläget i 

att kvinnor var mer benägna att tala om välfärd än män, då vård är en väsentlig del av välfärd. 

Vidare bekräftar det att kvinnor hade andra policy-preferenser än män.  

Det finns dock även delar av resultatet som motsäger delar av forskningsläget. Framförallt 

visar regressionerna med barn/undervisningsyrken och serviceyrken som beroende variabel 

att kvinnliga politiker inte verkar ha haft någon positiv inverkan på hur ofta 

                                                
60 Stanfors, 2007. ss.263–270.  
61 Stanfors, 2007. ss.72–73. 
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barnskötande/utbildning samt serviceyrken diskuteras. Detta är i direkt motsats till vad både 

Svaleryd och Ennser-Jedenastik menar, nämligen att kvinnliga politiker är mer benägna att 

tala för barnomsorg och utbildning.62 Vad detta beror på är förmodligen att svenska 

riksdagspolitiker har haft väldigt lite makt att påverka dessa institutioner, då de framförallt är 

styrda av kommunen eller privata företagare. Denna tes stärks av faktumet att andelen 

motioner som diskuterar just barn/undervisningsyrken minskar markant efter 1991, då skolan 

kommunaliserades. Vad det dock inte förklarar är varför andelen motioner där vårdyrken 

diskuteras ständigt ökar, då vården inte heller ligger under statlig kontroll. Det förklarar inte 

heller varför det politiska uppmärksammandet av serviceyrken påverkas negativt av andelen 

kvinnor i riksdagen. Förmodligen handlar det om en kombination av att vården blir en hetare 

politisk fråga under perioden (kanske beroende på att den går allt sämre) vilket inte stämmer 

för barn- och utbildningsyrken eller serviceyrken, samt att kvinnliga politiker är mer 

intresserade av att diskutera vård och vårdyrken än manliga.  

Det är även värt att återknyta till teorin i slutet av undersökningen. Som tidigare nämnt visar 

resultaten av regressionsanalysen att andelen kvinnor påverkade representationen av kvinnors 

yrkesmässiga, eller kanske välfärdsmässiga, intressen. Detta tyder på att Phillips teori om 

kvinnlig deskriptiv representation fungerar i praktiken, även om det inte är helt klart i vilken 

utsträckning den fungerar på just yrkesmässiga intressen. Även politisk rättvisa och 

revitalisering verkar till viss del ha uppnåtts. Rättvisan i politisk representation mellan könen 

kom automatisk i och med ökningen av kvinnor i riksdagen, och om det stämmer att välfärd 

är i kvinnors intresse verkar de kvinnliga riksdagsledamöterna ha ökat representationen av en 

mer ”väljarnära” fråga. Den ökade kvinnliga representationen kan dock sägas främst vara en 

ökning i symbolisk representation då, som diskuterat i forskningsläget, majoriteten av 

motioner inte går igenom.63  

Så, för att sammanfatta: vad denna undersökningen huvudsakligen kommer fram till är att det 

fanns ett samband mellan andelen kvinnliga politiker och andelen motioner som tar upp 

kvinnliga yrkeserfarenheter. Detta styrker Phillips teori om hur deskriptiv representation bör 

fungera. Vad som dock inte är helt säkert är huruvida dessa kvinnliga politiker talade om 

kvinnliga yrkeserfarenheter för att främja dessa, eller för att främja andra politiska syften 

(främst vård och välfärd). Detta styrker forskningsläget, vilket menar att kvinnliga politiker 

                                                
62 Svaleryd, 2008. ss.186–187.  
62 Ennser-Jedenastik, 2017. ss.577–578. 
63 Brunner, 2013. s.13. 
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oftare diskuterar välfärd än manliga. Det bör dock ej uteslutas att båda diskussionerna kan 

föras samtidigt, och att kvinnliga politiker kan tala både för välfärd och kvinnliga 

yrkeserfarenheter samtidigt. Som Phillips tar upp så är kvinnors egenskaper mångfacetterade, 

vilket även kan ha stämt för kvinnors politiska avsikter.64  

En fråga som är värd att väcka i slutet av undersökningen är huruvida den är generaliserbar. I 

och med att den är en fallstudie är detta inte helt självklart. För att kunna komma fram till ett 

helt belagt svar på huruvida kvinnliga politiker är mer benägna att tala för kvinnliga 

yrkeserfarenheter än män skulle många fler länders parlament behöva analyseras. Detta är 

dock en fallstudie med ett stort dataunderlag och ett undersökningsobjekt (Sveriges riksdag) 

som är så pass betydelsefullt i sig att den absolut kan säga något viktigt om hur representation 

fungerar. 

För att avsluta studien bör det poängteras att det, oavsett denna studies resultat, alltid har 

funnits kvinnliga politiker som har talat högt för kvinnliga yrkesarbetare. 1986 skrev 

riksdagsledamoten Gunnel Jonäng i en motion att ” Kvinnorna är sårbara i arbetslivet. De har 

låg yrkesidentitet. De har underordnad roll i arbetslivet - numera utbyts de lätt mot datorer. 

Arbetslivet är format av männen att passa dem. Kvinnors och barns situation tas inte mycket 

hänsyn till. Vi har inget kvinno- och barnvänligt arbetsliv.”65 Många liknande citat finns, och 

de visar att frågan alltid har förts. Oftast av kvinnor.  

  

                                                
64 Phillips, 1998. ss.237–239. 
65 Jonäng, 1986.  
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Appendix 

Tabell A1. Regression med huvudsaklig beroende variabel, alla modeller. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Konstant 0,04 0,04 0,02 0,87 0,69 0,81 -0,04 0,67 0,01 0,60 0,63 -0,01 -0,01 -0,04 0,01 0,82 

Andel kvinnor i 

riksdagen 

0,27*** 

(0,06) 

0,24** 

(0,07) 

0,29** 

(0,13) 

-0,10 

(0,19) 

0,05 

(0,26) 

0,37***  

(0,10) 

-0,06 

(0,13) 

0,06 

(0,18) 

0,44 

(0,15) 

0,13 

(0,20) 

0,10 

(0,16) 

0,38*** 

(0,08) 

-0,03 

(0,18) 

0,44*** 

(0,12) 

0,32** 

(0,11) 

-0,04 

(0,13) 

BNP-tillväxt Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kvinnlig sysselsättning Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Valdeltagande Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Politisk konkurrens Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

                 
Justerat r2 0,55 0,54 0,50 0,68 0,67 0,61 0,71 0,71 0,58 0,69 0,72 0,64 0,66 0,63 0,53 0,70 

F 15,60 8,04 4,96 7,24 5,80 7,14 10,68 8,28 5,12 7,75 11,51 11,67 8,92 7,67 7,67 14,84 

Observationer 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

 

Notera: OLS-regression. Beroende variabel är andelen motioner mellan 1974–2018 som innehåller yrkesrepresentation och/eller arbetsrepresentataion. Värdet inom 

parentesen är standardfelet för variabeln. 

* Signifikant vid p < 0.10. 

** Signifikant vid p < 0.05. 

*** Signifikant vid p < 0.005. 
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Tabell A2. Regression med beroende variabel vårdyrken, alla modeller. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Konstant 0,17 0,12 -0,35 -0,26 1,00 0,31 1,61 3,07 -0,18 0,35 2,49 0,28 -0,38 -0,25 -0,36 1,61 

Andel kvinnor i 

riksdagen 

1,32*** 

(0,34) 

1,20** 

(0,35) 

2,29*** 

(0,43) 

2,25** 

(0,85) 

1,23 

(1,07) 

0,72 

(0,51) 

0,62 

(0,82) 

-0,53 

(0,99) 

1,87** 

(0,53) 

1,85* 

(0,92) 

0,11 

(1,05) 

1,08* 

(0,50) 

2,39** 

(0,75) 

2,14*** 

(0,44) 

2,39 

(0,37) 

0,77 

(0,83) 

BNP-tillväxt Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kvinnlig sysselsättning Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Valdeltagande Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Politisk konkurrens Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

                 
Justerat r2 0,54 0,56 0,77 0,74 0,77 0,59 0,55 0,51 0,79 0,76 0,52 0,52 0,76 0,79 0,79 0,52 

F 15,26 8,78 14,30 9,54 9,04 6,68 5,84 6,16 11,97 10,74 5,39 7,49 13,83 15,80 23,04 7,59 

Observationer 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

Notera: OLS-regression. Beroende variabel är andelen motioner mellan 1974–2018 som innehåller yrkesrepresentation, subkategori vårdyrken. Värdet inom parentesen är 

standardfelet för variabeln. 

* Signifikant vid p < 0.10. 

** Signifikant vid p < 0.05. 

*** Signifikant vid p < 0.005. 
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Tabell A3. Regression med beroende variabel barn och undervisningsrelaterade yrken, alla modeller. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Konstant 0,73 0,78 1,19 0,76 -0,23 0,64 -0,80 -1,99 1,07 0,62 -1,36 0,67 1,01 1,16 1,22 -0,80 

Andel kvinnor i 

riksdagen 

-1,2*** 

(0,38) 

-1,05** 

(0,31) 

-1,99*** 

(0,39) 

-1,80** 

(0,77) 

-0,99 

(0,99) 

-0,68 

(0,47) 

-0,43 

(0,72) 

0,51 

(0,88) 

-1,69** 

(0,50) 

-1,79** 

(0,91) 

-0,19 

(1,00) 

-1,08** 

(0,47) 

-2,08** 

(0,72) 

-2,06*** 

(0,43) 

-2,18*** 

(0,35) 

-0,60 

(0,77) 

BNP-tillväxt Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kvinnlig sysselsättning Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Valdeltagande Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Politisk konkurrens Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

                 
Justerat r2 0,52 0,59 0,78 0,75 0,76 0,60 0,59 0,65 0,77 0,73 0,48 0,48 0,75 0,75 0,77 0,51 

F 14,25 9,78 14,80 10,00 8,79 6,90 6,78 6,60 11,29 8,93 4,75 6,61 12,76 13,16 21,21 7,30 

Observationer 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

 

Notera: OLS-regression. Beroende variabel är andelen motioner mellan 1974–2018 som innehåller yrkesrepresentation, subkategori barn och undervisningsrelaterade yrken. 

Värdet inom parentesen är standardfelet för variabeln. 

* Signifikant vid p < 0.10. 

** Signifikant vid p < 0.05. 

*** Signifikant vid p < 0.005. 
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Tabell A4. Regression med beroende variabel serviceyrken, alla modeller. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Andel kvinnor i 

riksdagen 

-0,13* 

(0,07) 

-0,16** 

(0,07) 

-0,30** 

(0,10) 

-0,45** 

(0,19) 

0,42 

(0,25) 

-0,03 

(0,91) 

-0,19 

(0,16) 

0,025 

(0,20) 

-0,18 

(0,12) 

-0,06 

(0,22) 

0,07 

(0.18) 

-0,00** 

(,0,08) 

-0,31 

(0,21) 

-0,08 

(0,10) 

-0,21* 

(0,10) 

-0,16 

(0,16) 

BNP-tillväxt Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Kvinnlig sysselsättning Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Valdeltagande Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Politisk konkurrens Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej 

                 
Justerat r2 0,19 0,25 0,38 0,37 0,42 0,38 0,18 0,31 0,49 0,35 0,35 0,40 0,13 0,42 0,19 0,12 

F 3,90 3,02 3,47 2,78 2,74 3,45 1,85 2,37 3,84 2,62 3,16 5,02 1,61 3,92 2,43 1,81 

Observationer 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

 

Notera: OLS-regression. Beroende variabel är andelen motioner mellan 1974–2018 som innehåller yrkesrepresentation, subkategori serviceyrken. Värdet inom parentesen är 

standardfelet för variabeln. 

* Signifikant vid p < 0.10. 

** Signifikant vid p < 0.05. 

*** Signifikant vid p < 0.005. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Tabell A5. Reliabilitetstest av kvantitativ innehållsanalys.  

Kontrollerad kategori  

Värde i 

dataset 

Värde i 

test 

Sjuksköterska, förekomst i motioner 1974–2018 1787 1787 

Barnskötare, förekomst i motioner 1974–2018 113 113 

Affärsbiträde/kassör, förekomst i motioner 1974–2018 81 81 

Motioner med arbetsrepresentation skrivna av en kvinna, 1986/87 90 92 

Motioner med nyckelord "sjuksköterska" skrivna av en kvinna 2007/08 24 24 

Antal motioner med ett kvinnoyrke som huvudämne 1975 35 33 

   
Korrelation 0,999998379   

 

Notera: Stickprov på 6 kategorier, genomförda av samma kodare med ungefär en månads mellanrum.  
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