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Abstract 
In this qualitative text analysis paper the author examined how the Swedish Green 

party, the Moderate party, the Christian Democrats and the Swedish Social Democratic 

party described female representation during the years 2001-2013 at their party 

congresses. With party strategic categories constructed by Lena Wägnerud and one self-

constructed category with the help of works by Ann Phillips a total of 5 categories was 

used to separate the different statements regarding female representation. The categories 

were attack, win voters, comparisons, bragging and other. The results of the study show 

that the focus of female representation has shifted from a focus on female political 

representation to female representation in the business world, mostly representation in 

the board rooms. The results also show that all parties express themselves about female 

representation but in different ways. The Swedish Social Democratic party is the only 

party that focuses mainly on female representation as a question of justice and 

democracy, statements that fall under the category other. The other parties in this paper 

all had their focus on strategic statements that fall under Lena Wägneruds categories.   
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1 Inledning  
Den uppmärksammade kampanjen ”Mee too” (Aftonbladet 2017) visar att det fortfarande är 

en lång väg tills kvinnor och män är jämställda i Sverige. Trots detta räknas Sverige som ett 

av världens mest jämställda länder bland annat av World economic forum och har varit det i 

många år (Leopold et al 2016:14). Sverige har efter valet 2014 ett av de mest jämställda 

parlamenten i världen där 43,6 % av riksdagsledamöterna är kvinnor (SCB 2017). Detta kan 

jämföras med resten av världen där genomsnittet är att kvinnor har 20 % av platserna i 

parlamentet (United Nations 2014:23). Skillnaderna mellan partierna i andel kvinnor invalda i 

riksdagen har stadigt ökat sedan riksdagsvalet 1970, då skillnaden låg på 8 procentenheter 

samtidigt som den totala andelen kvinnor i riksdagen ökat (Freidenvall 2006:252). Idag är det 

34,7 procentenheter som skiljer det parti med högst respektive lägst andel kvinnor i riksdagen 

(SCB 2017). Det är inte enbart inom politiken kvinnlig representation är intressant utan även i 

näringslivet. Sverige har inte kommit lika långt på den fronten som i den politiska 

representationen t.ex. i bolagsstyrelser var andelen kvinnor i Sverige endast 24,7 % under 

2014 (Andra AP-fonden 2014:2). I denna uppsats har Miljöpartiet, Moderaterna, 

Kristdemokraterna samt Socialdemokraterna valts ut dels för att partierna visar upp 

intressanta skillnader i sin egen kvinnlig representation i bland annat riksdagen. Detta 

resonemang utvecklas vidare i avsnitt 3.3. 

Det finns forskare som anser att kvinnors representation inte är något som 

kommer per automatik med exempelvis samhällsutvecklingen. Det är alltså inte en fråga om 

något modernt synsätt utan det krävs att partierna aktivt arbetar med frågan om kvinnlig 

representation för att kvinnor ska bli valda till exempelvis riksdagen (Wängnerud 2001:130). 

Hur partierna beskriver kvinnlig representation blir därför intressant och det är i detta aktiva 

arbete som denna uppsats tar sin utgångspunkt. Den tidsperiod som har valts för denna 

uppsats (2001–2013) har valts dels för att titta hur partierna idag arbetar med frågan och dels 

då det finns ett glapp i forskningen efter 2000. Lena Wägnerud (2001) har undersökt kvinnlig 

representation från 1970-talet till och med 1990-talet men efter 2000 är det en lucka. 

Materialtillgången har också fått styra och partierna hade oftast inte material tillgängligt innan 

2001.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur frågan om kvinnlig representation i 

Sveriges uppfattas utifrån hur Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna samt 

Socialdemokraterna beskrivit frågan om kvinnlig representation under åren 2001–2013. 

Frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara är följande: 

 

1. Hur har Miljöpartiet under åren 2001–2013 beskrivit kvinnlig representation? 

2. Hur har Moderaterna under åren 2001–2013 beskrivit kvinnlig representation? 

3. Hur har Kristdemokraterna under åren 2001–2013 beskrivit kvinnlig representation? 

4. Hur har Socialdemokraterna under åren 2001–2013 beskrivit kvinnlig representation?  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
Detta avsnitt börjar med en kort redovisning av kvinnlig representation historiskt i Sverige. 

Detta följs upp med tidigare forskning på området och avslutas med den analysram som 

används i uppsatsen.  

 

 

2.1 Bakgrund: En svensk kontext 

Sverige fick allmän rösträtt 1919 och det första valet efter den allmänna rösträtten infördes 

var 1921. Då blev fem kvinnor invalda in i riksdagen, en i den första kammaren och fyra i den 

andra kammaren. En procent i den första kammaren och två procent i den andra kammaren 

var således kvinnor efter valet 1921. Det skulle dröja nästan 25 år innan antalet kvinnor i den 

första kammaren ökade till två. Antalet kvinnor i den andra kammaren ökade snabbare än i 

den första kammaren men det skulle dröja tills 60- och 70-talet innan frågan om kvinnors 

representation tog fart på allvar. Om utvecklingen de första femtio åren efter valet 1921 var 

långsam fullkomligt exploderade utvecklingen 1973. Då ökade andelen kvinnliga 

riksdagsledamöter från 14 till 21 procent och andelen kvinnor ökade i samtliga partier. Detta 

var den högsta ökningen av andelen kvinnor i riksdagen i svensk historia. Partierna började 

tävla med varandra om vem som hade högst andel kvinnor bland sina valda ledamöter. Denna 

utveckling höll i sig i nästan 20 år. Vid valet 1991 avstannade utvecklingen och andelen 

kvinnor i riksdagen sjönk för första gången sedan 1928. Valet innan låg andel kvinnor i 

riksdagen på 38 procent och sjönk 1991 till 34 procent (Freidenvall 2006:57–129). Som en 

reaktion på att andelen kvinnor sjönk bildades ett antal kvinnor ett nätverk kallat 

Stödstrumporna. Kvinnor var oroliga över vilka konsekvenser en minskad representation 

skulle innebära och deras slagord blev ”Halva makten, hela lönen”. Då nätverket ansåg att det 

fanns ett problem i att partierna var mansdominerade och inte nominerade tillräckligt många 

kvinnor presenterade de en lösning. De hotade med att starta ett eget politiskt parti med enbart 

kvinnor på listorna. Enligt opinionsundersökningar skulle 25 procent kunna tänka sig att rösta 

på ett sådant parti. Det ska noteras att en del opinionsundersökningar hade så höga siffror som 

40 procent som kunde tänka sig att rösta på Stödstrumporna om de bildade ett parti. De 

etablerade partierna insåg vad detta kunde betyda för dem och t.ex. ändrade 

Socialdemokraterna i sina stadgar 1993 så att deras listor till de allmänna valen skulle varvas 

så att varannan plats på listorna var tilldelat till respektive kön. 1994 steg andelen kvinnor i 

riksdagen till 40 procent (Sainsbury 2000:101–102). Som det går att urskilja ur tabell 1.1 så 

fortsatte andelen kvinnor att öka ändå tills valet 2010 då andelen kvinnor i riksdagen 
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minskade, något som även skedde 2014.         

 

Tabell 1.1: Författarens egenskapade tabell utifrån siffror från SCB.  

 

Det saknas samma forskning angående kvinnor i styrelser (Svantröm 2003:65) men den 

statistik som finns visar att andelen kvinnor i bolagsstyrelser har precis som 

representationen inom politiken ökat. Mellan åren 2003 och 2013 ökade andelen 

kvinnor i bolagsstyrelser med 6 procentenheter till ungefär 24 % (SCB 2013).   

 

2.2 Tidigare forskning   
Utgångspunkten för uppsatsen i den tidigare forskningen kommer ifrån Diane Sainsbury 

(1993). Diane Sainsbury anser att den största anledningen till att antalet kvinnor har 

ökat så drastiskt i Sveriges riksdag är kvinnorna själva inom partierna och hur de har 

argumenterat för en ökad kvinnlig representation. Kvinnor hade innan 1960 

argumenterat för en ökad kvinnlig politisk representation som ett särintresse. Det var en 

kvinnofråga och där lösningen ofta blev en ensam symbolisk kvinna på partilistorna, 

som ofta var så långt ner att de inte blev valda. Det Sainsbury menar ändrades var att 

kvinnorna började argumentera för en ökad kvinnlig representation inom politiken på ett 

sätt som ändrade frågan från en kvinnofråga till en partifråga. Det blev viktigt inte bara 

för kvinnorna utan även för partiet att det blev en ökad jämlikhet mellan könen i 

representationen. Socialdemokraterna var det parti där denna ändrade argumentation 

först ägde rum under 1960-talet. Konsekvenserna av att kvinnlig representation gick 
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från att vara en kvinnofråga till partifråga var att dels stärktes kvinnornas krav på ökad 

representation och dels blev det en spridning till de andra partierna när kvinnorna inom 

Socialdemokraterna lyckades stärka sin ställning (Ibid 279–280). Denna spridning när 

ett parti börjar signalera att kvinnlig representation är viktigt har visat sig t.ex. då ett 

parti börjar nominera fler och fler kvinnor till partilistorna börjar, enligt vissa forskare, 

de övriga partierna att ta efter för att inte förlora väljare. Det uppstår en tävling mellan 

partierna avseende kvinnorepresentation, partierna börjar agera strategiskt för att inte 

tappa väljare (Freidenvall 2006:23). Det är i denna konkurrenssituation som uppsatsen 

tar sin utgångspunkt. Hur partierna beskriver frågan om kvinnlig representation är alltså 

en förutsättning för att det ska bli mer jämställt i representationen. 

 Den forskning som finns tillgänglig är som tidigare beskrivit ofta 

fokuserad på kvinnlig representation inom politiken och där har flera anledningar än den 

ovan getts till vad det är som avgör att kvinnor blir representerade. Nedan kommer en 

kort redovisning av tidigare forskning på området. Detta har tagits med då författaren 

till denna uppsats håller med Allison och Zelikov (1999) som säger att det kan vara 

positivt att använda olika förklaringsmodeller till att förklara komplexa fenomen, även 

om ramen för denna uppsats inte tillåter att dessa undersöks utan fokus ligger på hur 

partierna beskriver kvinnlig representation.  

     En förklaring som lyfts fram genom åren till skillnader i kvinnlig 

representation bland politiska partier är partiernas ideologi. Partier som är mer vänster 

har historiskt sett haft en högre andel kvinnliga ledamöter (se bland annat Duverger 

1955 och Caul 1999). Denna teori är kan omöjligt ge hela förklaringen i svensk kontext 

då t.ex. Moderaterna är det enda parti i Sverige som förutom Vänsterpartiet har en 

majoritet av sina riksdagsledamöter som är kvinnor (SCB 2017). Hur stora partierna är 

kan också spela roll, större partier tenderar att ha större andel kvinnor. Det finns också 

studier som menar att nyare partier är bättre på att ha en jämställd representation 

(Freidenvall 2006:18). 

Ett annat stort fokusområde för forskningen har varit att försöka förklara 

skillnader i kvinnlig representation mellan länder via så kallade strukturella 

förklaringsmodeller. Hur t.ex. valsystem är utformade har antagits spela stor roll för 

kvinnlig representation. När länder tillämpar proportionella valsystem istället för 

majoritetsvalsystem har de oftast en högre andel kvinnor i parlamentet. 

Socioekonomiska förklaringsmodeller återfinns också bland de strukturella 

förklaringsmodellerna. Länder där kvinnor i landet generellt åtnjuter högre 
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socioekonomisk status än i andra länder har en högre andel kvinnor i parlamenten. Det 

finns också strukturella förklaringsmodeller där religion och värderingsstrukturer som 

stater upprätthåller också antas påverka antalet kvinnor som är representerade politiskt 

(Ibid 17).  

 De strukturella förklaringsmodellerna har, precis som ideologiska 

förklaringsmodeller, fått utstå en del kritik för att de inte kan förklara hela bilden av 

kvinnlig representation. Kritik har lyfts fram av bland annat Diane Sainsbury. Hon 

menar att den utveckling som Sverige har haft sedan 1970-talet, då andelen kvinnor i 

riksdagen ökat från strax under 15 % till strax över 43 %, omöjligt kan förklaras med 

t.ex. det svenska valsystemet som var stabilt och i princip endast ändrades från två till 

en kammare under denna tid. Sainsbury menar att sociala rörelser ger en bättre 

förklaringsmodell än de strukturella förklaringsmodellerna. Sainsbury lyfter fram 

kvinnorörelsen under 1960- och 1970-talet som exempel på en social rörelse som 

förklaringsfaktor till den ökade kvinnliga representationen i riksdagen (Sainsbury 

1993:268). Som tidigare beskrivit anser hon dock att det är främst att kvinnorna fick 

frågan att bli en partifråga som är det bästa förklaringen till den ökade kvinnliga 

representationen (Ibid 279–280).  

 
2.3 Uppsatsens analysmodell  

Uppsatsens analysram: 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning kommer Lena Wängneruds 

partistrategiska uppdelning av uttalanden kring kvinnlig representation att användas. 

Wängnerud (2001) menar att uttalanden från partier och enskilda partimedlemmar om 

kvinnlig representation kan delas upp i fyra stycken kategorier, där ett krav är att det ska 

gå att urskilja en konkurrenssituation i uttalandet, och nedan följer en genomgång av 

dem: 

 

Angrepp  

Den första kategorin är ”angrepp” och för att uttalanden om kvinnlig representation ska 

falla inom denna kategori krävs det att uttalandet från partiet/partimedlemmen öppet 

kritiserar ett eller flera andra partier. Som ett exempel på detta tar Wängnerud när 

dåvarande partiledaren för Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) Gunnar Helén 

kritiserade dåvarande socialdemokratiska partiledaren Olof Palmes tal på 

partikongressen 1972 där Palme hade lyft frågan om jämlikhet mellan könen. Helén sa 
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”Hr Palme höll på den socialdemokratiska partikongressen ett av många visionära tal. 

Denna gång om kvinnors jämlikhet. Det är utmärkt. Vi gläds alla åt ämnesvalet. Men 

vackra tal till kvinnan är ingen nyhet, hr Palme! Sådana har kvinnor fått lyssna till 

många under årens lopp. Tal måste följas av handling – annars blir det varken 

jämlikhet eller valfrihet.” (Wägnerud 2001:130-131)  

 

 

Vinna väljare 

För att uttalanden om kvinnlig representation ska hamna i den andra kategorin krävs det 

att de antingen rakt ut säger att det är en fråga om att få mer väljare eller att de mer 

allmänt berör frågan om att partiet ska växa och bli större. Som exempel visar 

Wängnerud bland annat på en socialdemokratisk motion på kongressen 1993 som sa 

”Vårt parti klarar sig inte utan kvinnors fortsätta väljarstöd. Vi bör inte riskera att de 

lämnar oss och lockas av rena kvinnopartier.” (Ibid 132) 

 

Jämförelser 

Den tredje kategorin som uttalanden om kvinnlig representation kan läggas i är enligt 

Wängnerud ”jämförelser”. För att uttalanden ska hamna här ska uttalandet vara en 

jämförelse med andra partier. Detta gäller både jämförelser där det egna partiet i 

jämförelsen är bättre och när det egna partiet är sämre. I detta fall menas bättre med mer 

kvinnor representerade och sämre alltså mindre kvinnor representerade i jämförelse med 

det andra partiet. Exemplet hon lyfter fram är från en motion från Vänsterpartiet 

kommunisternas (nuvarande Vänsterpartiet) partikongress 1978 ” I riksdagen har VPK 

23,5% kvinnor medan t.ex. centerpartiet har 26,7%. VPK:s kvinnliga representation i 

landets kommunfullmäktige ligger flera procent under alla de övriga partierna.” (Ibid 

133) 

 

Profilering 

Den sista kategorin som partiers uttalanden om kvinnors representation kan hämna i 

enligt Lena Wängnerud är ”profilering”. I denna kategori hamnar uttalanden som 

framställer det egna sättet som bäst i klassen. Detta är inte bara att de lyfter fram 

framgångsrika kvinnor inom partiet, det kan också vara partiernas organisationsstruktur 

och deras historiska arv som lyfts fram som föregångare för kvinnors rättigheter. 

Uttalanden som används som exempel kan av Wängnerud är ”Vi kan konstatera att de 
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moderata kvinnorna ofta når topp-positioner. En moderat kvinnlig talman, tre moderata 

kvinnliga statsråd, många landstingsråd och kommunalråd är något att vara stolt över 

och det har stor betydelse för bilden av vårt parti.”  Ett exempel på uttalanden om 

partiers historiska arv kommer från dåvarande Folkpartiet ”Jämställdhet mellan kvinnor 

och män är en självklarhetför liberaler. Folkpartiet har en fin historisk tradition i 

arbetet för rättvisa åt kvinnorna. Liberalerna gick i spetsen för kvinnors rösträtt. De 

första kvinnorna i riksdagen var liberaler. Riksdagens första kvinnliga talman var 

folkpartist. Det enda av riksdagspartiernas ungdomsförbund som har haft kvinnliga 

ordförande är Folkpartiet.” (Ibid 133-134)   

 

Tillägg till Lena Wängneruds kategorier  

Att använda en färdig analysram kan påverka resultatet. Det är möjligt att partiernas 

uttalande om kvinnlig representation inte faller inom de valda kategorierna. Detta kan 

innebära att resultatet inte visar hela verkligheten hur partierna beskriver kvinnlig 

representation. Återigen är det upp till andra att bäst bedöma om min analysram inte 

fångar in alla relevanta delar. Den bedömning som jag gjort är att till största del fångar 

de fyra kategorierna angrepp, vinna väljare, jämförelser och profilering upp de 

uttalandena om kvinnlig representation som görs av partierna. Det fanns dock 

uttalanden som inte riktigt passar i någon av de kategorierna. Wängnerud menar att 

partier talar om kvinnlig representation ur ett strategiskt synsätt. Det kan finnas andra 

sätt att diskutera kvinnlig representation, av den anledningen har jag valt att göra ett 

komplement till Lena Wängneruds kategorier.  

 Ann Philips (1998) argumenterar för kvinnlig representation och menar att 

det är möjligt att argumentera på flera sätt. Det är för Phillips en fråga om demokrati 

och rättvisa. Hon menar att det inte är demokratiskt eller rättvist att kvinnor inte är 

representerade. Det Phillips gör är att hon vänder bevisbördan ifrån kvinnorna (varför 

ska kvinnor behöva bevisa varför de ska ha rätt till makt) när hon ställer sig frågan ”by 

what natural superiority of talent or experience men could claim a right to dominate 

assemblies?” (Phillips 1998:232). I ett samhälle där inga maktstrukturer finns borde 

representationen vara jämlik. I ett samhälle där detta inte stämmer visar det att kvinnor 

nekas rättigheter som män inte nekas och detta i sig är ett argument för förändring. (Ibid 

224–239). Tillägget till analysramens kategorier utgår från Ann Phillips och därför blir 

den femte kategorin Övrigt.  
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Övrigt 

För att uttalanden ska hamna i denna kategori ska det vara uttalanden som inte är 

partistrategiska och antingen talar om kvinnlig representation som ett sätt att stärka 

demokratin eller talar om kvinnlig representation ur ett rättviseperspektiv. Det kan då 

både vara att det är rättvist att kvinnor får lika representation eller orättvist att män har 

större representation än kvinnor. Ett exempel på uttalande som hamnar i denna kategori 

kommer ifrån Socialdemokraterna ”Vi som socialdemokrater bör ha som utgångspunkt 

att denna maktordning ska brytas utifrån både rättvise- och rättighetsperspektiv. 

Kvinnor utgör halva befolkningen och det bör synas i både politiska församlingar och i 

näringslivet. Det handlar om makt och inflytande.” (Socialdemokraterna 2009 motion 

C2). 
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3 Metod och material 
Detta avsnitt visar först den valda metoden för uppsatsen och går sedan igenom 

avgränsningar och avslutas med en motivering av varför de fyra partierna valdes ut.  

 

3.1 Metod  

Utifrån frågeställningen i uppsatsen, där fokus ligger på hur Miljöpartiet, Moderaterna, 

Kristdemokraterna och Socialdemokraterna beskriver frågan om kvinnlig 

representation, går det att förstå att detta är en beskrivande studie (Esaiasson et al 

2017:37). Detta är en kvalitativ textanalys då materialet (som beskrivs mer 

genomgående nedan) kommer analyseras med mål att systematisera texterna och på så 

vis få fram meningen med dem. Detta kommer kräva att texterna läses flera gånger, 

översiktligt som djupgående och där målet blir att få svar på sina frågor via texten (Ibid 

212–213).  

Det är för denna uppsats intressant att se hur de valda partierna beskriver 

kvinnlig representation så detta är en aktörscentral studie (Ibid 224).  

 

3.2 Avgränsningar 

Vid valet av material finns det två vägar att gå som båda har sina egna för- och 

nackdelar. Ska materialet väljas brett eller ska det väljas snävt? Detta är en fråga som 

det inte finns ett enkelt svar på. Självklart är det bästa att välja allt relevant material för 

uppsatsen samtidigt som det i princip är omöjligt att hitta allt relevant material. Även 

om allt relevant material kunde identifieras skulle det krävas enorma resurser för att 

analysera allt. Det som blir viktigt, oavsett om valet landar i ett brett materialval eller ett 

snävt, är att diskutera vilka konsekvenser ens val av material får för resultatet (Ibid 

227).  

 För denna uppsats har materialet som valts ut varit främst motioner på de 

olika partierna partikongresser mellan åren 2001-2013. Dokument som 

partirepresentanter mailat till mig eller länkat till i deras arkiv. Andra dokument som 

presenterats på partikongresserna, exempelvis verksamhetsberättelser har också varit en 

del av materialet som använts för analysen (en notering här är att partierna kallar sina 

högsta beslutande organ olika, Kristdemokraterna kallar det t.ex. för Riksting medan 

Miljöpartiet kallar det för kongress men för enkelhetens skull benämns nedan de olika 

partiernas högsta beslutande organ för kongress och för att vad de kallas i sig inte är det 

viktiga här). Partiernas partiprogram har också använts som material. Detta val har 

gjorts dels med ett öga på tidigare forskning (se Wängnerud 2001) och dels med 
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förståelsen att det är partikongressen som är det högsta beslutande organet inom 

partierna. Det är representanter från hela landet där och de lyfter de frågorna som de 

anser vara viktiga. Det hade kunnat vara önskvärt att exempelvis undersöka hur 

partierna arbetar efter beslut från de olika motionerna, ett arbete som kunnat ge en större 

tyngd till uppsatsen, men inom ramen för denna uppsats var det inte möjligt med de 

resurser som finns tillgängliga och det var inte heller relevant utifrån frågeställningen.  

 Det har varit en nödvändighet utifrån de resurser som funnits tillgängliga 

att hitta ett system för att välja ut vilket material som ska läsas mer djupgående. 

Socialdemokraterna hade som ett exempel 2000 motioner till sin kongress 2013. Givet 

detta har jag behövt göra en indelning för att välja ut vilka motioner jag ska läsa mer 

djupgående som min valda metod kräver och vilka motioner jag helt ska bortse ifrån. 

Det hade helt enkelt inte varit möjligt att läsa alla motioner för de fyra partierna under 

de åren, det hade krävt mer resurser i form av tid. För öppenhetens skull kommer därför 

nedan en redovisning hur motionerna valts ut och vad det är jag letat efter när jag sållat i 

materialet. Jag kommer i enighet med Esaiasson et al (2017:139) att ge fyra exempel där 

det var solklart att motionen skulle undersökas, solklart när motionen inte skulle 

undersökas, när det var gränsfall för att jag undersökte motionen och när det var 

gränsfall och jag inte undersöka motionen. Detta för att ge en bild hur jag har resonerat 

och för att möjliggöra att andra ska kunna bedöma trovärdigheten i min uppsats.  

 Motioner som varit självklart att läsa har varit de som ligger under 

rubriker som innehåller ord som Jämställdhet och Jämlikhet, rubriker som de flesta 

partierna hade. Andra ord som fått vägleda i urvalet har varit rubriker som innehållit 

representation. I verksamhetsberättelserna från partierna har kvinnoförbundens 

uttalanden varit självklara att läsa djupgående. Ett exempel på en motion som utifrån 

rubrik självklart valdes ut kommer ifrån Kristdemokraterna 2003 där rubriken var 

”Jämställdhetsanalys av verksamheten”.  

 Att välja bort delar av motionerna som inte var av intresse var på många 

sätt den enklaste uppgiften. Rubriker som Miljö, Sjukvård samt EU och liknande har 

sållats bort. Ett exempel som kommer från Miljöpartiets kongress 2007 hade rubriken 

Koldioxiddeklaration och den var ett solklart exempel på sådant jag bortsett ifrån.  

 Det svåra arbetet har varit att välja de fall som inte varit solklara åt något 

håll. Min grundtanke har varit att då min frågeställning är ganska snäv så kan materialet 

vara lite bredare. Jag har därför valt att fria snarare än att fälla. Ett exempel där detta 

varit fallet är när det inte varit solklart att motionerna skulle läsas men de ändå har gjort 
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de är från Miljöpartiets kongress 2006. Ett kapitel de har är Demokrati/samhälle/kultur 

och motionerna har här läst igenom då ett argument för jämställd kvinnorepresentation 

är som ovan beskrivit den demokratiska aspekten.  

 När det varit oklart om motionerna ska läsas eller inte och valet har blivit 

att inte läsa dem kan som exempel visas från Kristdemokraternas kongress 2006 

nämnas. En rubrik de har är Familj och Socialt. Här kan frågor om jämställdhet nämnas 

men min bedömning är att de frågorna inte är relevanta för min frågeställning som berör 

kvinnlig representation. När sedan materialet valts ut och jag läst dem har de läst med 

de glasögon som min analysram ger det vill säga att jag letat efter angrepp, vinna 

väljare, jämförelser, profilering och övrigt. 

 Valen som har gjorts utifrån vilka motioner och liknande som ska läsas 

eller inte kan självklart påverka vilket resultat jag får. Det är möjligt att mitt urval har 

gjort att relevanta motioner och delar har missats. I ett försök att minimera denna risk 

har ett stickprov gjorts där ett par kongressers handlingar läst igenom i sin helhet. Detta 

har gjorts för att undersöka om jag missar några relevanta delar. Det är min bedömning 

att de ovan nämnda urvalen fångar in de delar som är relevanta för min uppsats men det 

är i slutändan en fråga som andra bäst får bedöma. Det som i större utsträckning kan 

antas påverka resultatet av min uppsats ligger snarare i den avgränsningen till motioner 

och övrigt ovan nämnda materialet. Det är en enklare uppgift att kontrollera innehållet 

bland motionerna än vad det är undersöka vad jag eventuellt missar genom att enbart 

välja bland partikongresserna och inte undersöka hur partierna i övrig kommunikation 

beskriver politiskt representation. Det är ett vals som behövts göras och som tidigare 

beskrivit har det varit en kombination av resursbrist men också ett val som gjorts för att 

följa i tidigare forsknings fotspår där kongresshandlingar så som motioner undersökts. 

 

3.3 Val av partier:  
Det hade självklart varit önskvärt att undersöka alla partier i Sveriges riksdag och hur de 

beskriver frågan om kvinnlig representation. För att ha möjlighet att gå lite mer på 

djupet, som den valda metoden kräver, så har valet landat i att det inte var möjligt givet 

tidsramen som fanns att undersöka alla partierna. Fördelen med att gå djupare och då 

också ha en längre tidsperiod som undersöks har vägt tyngre än att alla partier ska 

undersökas för att på så vis kunna göra en jämförelse i hela riksdagen. Min uppfattning 

var att det hade varit svårt att säga något om resultatet om t.ex. enbart ett år valts ut för 

uppsatsen, vilket hade varit nödvändigt om alla partier skulle undersökas. Den valda 
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metoden kräver som tidigare beskrivit ett tillvägagångssätt som kräver att texterna läses 

mer noggrant vilket nu har varit möjligt när fyra partier valts ut. Sverigedemokraterna 

som är det parti som har lägst andel kvinnor i riksdagen bland dagens partier valdes bort 

då de endast varit representerade i riksdagen sedan 2010 (SCB 2017b) då uppsatsen 

sträcker sig från 2001. Valet av partier har dels varit en materialfråga, alla partier hade 

inte material från deras kongresser tillgängliga. Partierna som valts ut visar upp 

samtidigt upp intressanta skillnader i kvinnlig representation i riksdagen, något som 

eventuellt kan öppna upp för ett intressant resultat. Kristdemokraterna har under hela 

undersökningsperioden haft en klar majoritet män bland sina riksdagsledamöter. 

Miljöpartiet har gått från en ganska klar majoritet av kvinnor bland sina 

riksdagsledamöter till att nu ha nästan helt jämlikt med en liten övervikt av män bland 

riksdagsledamöterna. Moderaterna har gjort samma resa som Miljöpartiet under 

undersökningsperioden fast tvärtom. De hade en ganska klar majoritet bland sina 

riksdagsledamöter som var män och har nu en knapp majoritet som är kvinnor bland 

sina riksdagsledamöter. Socialdemokraterna har under hela undersökningsperioden legat 

nära en jämlik fördelning. Tabell 3.1 visar andelen kvinnliga riksdagsledamöter bland 

partierna i procent avrundat till närmaste heltal för undersökningsperioden.  

 

Tabell 3.1  

Parti 2002 2006 2010 2014 

Kristdemokraterna 30 % 37 % 37 % 37 % 

Miljöpartiet 59 % 53 % 56 % 48 % 

Moderaterna 40 %  43 % 48 % 52 % 

Socialdemokraterna 47 % 50 % 48 % 47 % 

 Källa: Egenskapad tabell utifrån statistik från SCB 2017 
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4 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av uppsatsen. Resultatet från de olika partierna 

redovisas separat och är uppdelat utifrån de olika kategorierna. Kapitlet avslutas med en 

kort sammanfattning av resultatet från samtliga partier.   

 

 

4.1 Kristdemokraterna 

Det saknas uttalanden från Kristdemokraterna, under den undersökta tidsperioden och 

det undersökta materialet, som kan hamna i kategorin attack.  

 Det finns uttalanden som berör frågan att vinna väljare. Det tydligaste 

exemplet kommer från Kristdemokraternas kvinnoförbund. De talar om målsättningen 

att nå 15 procent av väljarna nästa val och där lyfter de fram kvinnor inom partiet som 

nyckeln till att nå upp till det valresultatet. De sammanfattar att det på grund av detta 

ändå ser ljust ut trots att det ”I eftervalsanalysen som kom för valet 2002 konstaterades 

att andelen kvinnliga väljare hade minskat. Men trots att trenden vikit neråt för stunden 

finns all anledning att tro att kristdemokraterna kan ta tillbaka och även öka andelen 

kvinnliga väljare.” (KD 2003 motion 12:14). I de långsiktiga målen för partiet önskar 

Kristdemokraterna att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom partiet, detta för 

att bredda synen av partiet och på så vis få fler som röstar på dem (KD 2009:509).   

 I de uttalanden som platsar inom kategorin jämförelser gör 

Kristdemokraterna främst uttalanden där de framstår som sämre än övriga partier och 

det är under 2003 som denna kritik lyfts fram i ett flertal motioner. ”Dessvärre är 

kristdemokraternas representation ännu inte jämnt fördelad mellan kvinnor och män. 

Tyvärr är kristdemokraterna det parti som har lägst kvinnorepresentation på såväl riks- 

som landstings- och kommunalnivå.” (KD 2003 motion 12:10). Kvinnoförbundet 

konstaterar i verksamhetsberättelsen att ”Valet 2002 blev dock en besvikelse och 

innebar att partiets kvinnorepresentation i riksdagen sjönk drastiskt, från 43 procent till 

låga 30 procent. Vi är nu det parti i riksdagen med lägst antal kvinnor i vår 

riksdagsgrupp.” (KD 2003 Verksamhetsberättelse s.22). I samma verksamhetsberättelse 

konstaterar dock samtidigt partistyrelsen att ”Jämfört med övriga borgerliga partier så 

har Kristdemokraterna den bästa kvinnorepresentationen i landstings- och regionen 

och näst bäst för kommunsektorn.” (Ibid 9).  

 Uttalanden som kan klassas som profilering inom Kristdemokraterna talar 

om hur de har många kvinnor på viktiga poster. ”I rikets två största städer har vi 

kvinnor som gruppledare och kommunalråd. När kristdemokraterna utser en talman i 

riksdagen utser vi en ung kvinna.” (KD 2003 motion 12:10). De talar också om 
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samarbetet i Alliansen. ”Sedan Alliansregeringen införde öppna rekryteringar av 

myndighetschefer har andelen kvinnliga myndighetschefer ökat från 33 till 39 procent. 

Av de som rekryteras via ett öppet rekryteringsförfarande har 54 procent varit kvinnor.” 

(KD 2009 proposition 5:3:2).    

 Det uttalande som klassificeras i övrigt kategorin talar Kristdemokraterna 

och dess företrädare om kvinnlig representation som ett sätt att stärka demokratin. De 

skriver i sitt principprogram från 2001 att fler måste få möjlighet att delta i den 

representativa demokratin och att fler ska få makt samt att ”En fungerande demokrati 

förutsätter jämställdhet mellan kvinnor och män.” (KD principprogram 2001:27). 

 Av de fem kategorierna som används i denna uppsats går det att hitta 

uttalanden från Kristdemokraterna och dess företrädare från fyra av fem kategorier. Det 

sker en viss förändring där uttalanden i början av 2000-talet handlar om jämförelser där 

den politiska representationen står i fokus. Under 2000-talets senare del talas det mer 

om profileringar och där myndighetschefer och bolagsstyrelser står i fokus.     

 

 

4.2 Miljöpartiet 
Det saknas helt uttalanden från miljöpartiets partikongresser som går under kategorin 

attack. 

 Uttalande som går ut på att vinna väljare hittas i miljöpartiet vid ett 

tillfälle. Det är en motion som berör hur partiet ska fastställa sina listor till riksdagen där 

motionären menar att trovärdigheten för partiet skulle skadas om exempelvis de fick 78 

% män in i riksdagen vid nästa val. Motionären menar att representativa listor ”kan vara 

nödvändigt om vi skall kunna växa som parti även mellan valrörelser.” (MP 2002 

motion 1.30). 

 Miljöpartiet gör en del jämförelser med andra partier, både där de 

framhäver sig själva som bättre än andra partier men också där andra partier har varit 

bättre än de själva. Ett exempel på det är i en motion från 2004 där en jämförelse görs 

med vänsterpartiet. Motionären är kritiskt till Miljöpartiet ”År 1996 inträffade en stor 

händelse i svensk jämställdhetspolitik då Vänsterpartiet, som första parti i Sverige, blev 

feministiskt… hittills har Miljöpartiet lyckats mindre bra med att profilera sig i 

jämställdhetsfrågor.” (MP 2004 motion 1.42). Det är dock vanligare att partiet och dess 

företrädare gör jämförelser där partiet är bättre än de övriga partierna. I en motion från 

2012 beskriver motionärerna hur partiet arbetet med bland annat att få mer kvinnor 



  
 

 20 

valda till politiska förtroendeuppdrag och ”MP har på det sättet blivit en föregångare 

och föredöme för andra partier.” (MP 2012 motion 8.13).  

 De flesta uttalanden som gjorts i frågan om kvinnlig representation, i det 

valda materialet, hamnar i Miljöpartiets fall i kategorin profilering. Det är ofta 

uttalanden om deras organisation där ett exempel är ”Miljöpartiet har varit en 

föregångare då det gäller jämställdhet i vår riksdagsgrupp.” (MP 2002 motion 1.30). 

Det är flera uttalanden om hur de i riksdagen varit ett föredöme och flera nämner som 

en motionär gjorde 2003 ”Miljöpartiet var det första riksdagspartiet med könskvotering 

till valsedlar och samtliga interna organ.” (MP 2003 motion 1.35). Miljöpartiet hade 

under en längre tid inget renodlat kvinnoförbund som exempelvis Kristdemokraterna 

har. De hade ett förbund som kallades Gröna kvinnor som senare fick status 

motsvarande partiets kvinnoförbund fast då under namnet jämställdhets- och 

mångfalldskommité (MP 2017). Gröna kvinnor beskriver partiets historia i en motion 

2005 hur ”Miljöpartiet de Gröna har från partiets grundande 1981 kämpat för ökad 

jämställdhet i politiken såväl inom partiet bl.a. genom att ha varvade listor och alltid ha 

en man och en kvinna som jämställda språkrör” (MP 2005 motion 1.8). Det är flera 

andra uttalanden som berör partiets historia och hur de stått upp för kvinnors rättigheter. 

Partiet beskriver sig själva som att de bland annat växte fram ur den feministiska 

rörelsen på 60- och 70-talet (MP 2005b:3). En motion tar upp Norge som exempel på ett 

lyckat jämställdhetsarbete. Motionären menar att Norge är världsledande kring 

jämställdhet och förklaringen ligger i den lagstadgade kvoteringen de infört i 

bolagsstyrelser. Motionären avslutar med att höja Miljöpartiets arbete och konstatera att 

”MP arbetar sedan tidigare för en svensk lag som kräver minst 40 procent av 

styrelseplatserna i börsbolagen till vardera könet.” (MP 2010 motion 2.1).  

Uttalanden som platsar i övrigt kategorin återfinns hos Miljöpartiet. Ett 

exempel från deras partiprogram från 2001 säger ”Kvinnor utgör 51 procent av Sveriges 

befolkning. Därför är det ett rimligt och rättvist krav att kvinnor också ska ha hälften av 

makten. Män dominerar dock sedan lång tid tillbaka i de flesta beslutande 

församlingar, trots kvinnors formellt lika möjlighet att delta.” (MP partiprogram 

2001:11). I partiprogrammet från 2005 tas också frågan om jämställd representation upp 

ur ett rättviseperspektiv. Partiet beskriver hur de önskar en jämnare fördelning bland 

könen i alla beslutande församlingar (MP 2005c:29). 

Det är möjligt, efter en genomgång av materialet från Miljöpartiet, att 

kategorisera deras uttalanden om kvinnlig representation i fyra av analysmodellens fem 
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kategorier. Det saknas uttalanden i attack och det är främst i jämförelse och profilering 

som deras uttalanden hamnar.  

 

4.3        Moderaterna 

För den utvalda undersökningsperioden och för det valda materialet är det först 2007 

som det går att hitta uttalanden som för uppsatsen är intressant hos Moderaterna. Det är 

då ett uttalande som hamnar i kategorin angrepp. Motionären säger att ”I 

regeringsförklaringen av den 14 september 2004 nämns inget om jämställdhetsarbetet, 

vilket kan tolkas som att regeringen inte tar jämställdhetsarbetet på allvar.” (M 2007 

motion 107). I ett svar på en motion från samma år angriper förbundsstyrelsen andra 

partier som de menar, genom sitt feministiska ställningstagande, ställer män och 

kvinnor mot varandra och på så vis skadar jämställdhetskampen. De vill därför se 

individer istället för grupper och de menar då att ”många kvinnor inte skulle känna sig 

förtryckta av den feminism som vänstern vill föra fram.” (M 2007 förbundsstyrelsens 

svar på motion 108).  

 Uttalanden i kategorin vinna väljare återfinns under 2007. I en motion 

lyfts frågan om arbetsmarknaden och tillsättandet av chefer inom näringslivet. 

Motionären talar om att det främst är interna nätverk som är orsaken till att människor 

får en viss tjänst men erkänner att det kan finnas en diskriminering mot bland annat 

kvinnor. Det är därför viktigt att Moderaterna tar frågan på allvar och fördömer all typ 

av diskriminering. Detta för att ”Moderaterna och Moderata ungdomsförbundet skall 

vara ett val för alla individer. Även de kvinnor som idag röstar på vänstern!” (M 2007 

motion 108). I en motion från Moderatkvinnor uttrycker de glädje över att kvinnlig 

representation inte längre är en fråga enbart för Moderatkvinnor utan för hela partiet. De 

konstaterar att Moderaterna med rätt strategi för att attrahera kvinnor ”kan bli ett parti 

som lockar fler än var tredje väljare vid nästa val.” Det är samtidigt viktigt att ”det 

finns företrädare som kvinnor kan relatera till.” (M 2007 motion 110). En annan motion 

lyfter också frågan om kvinnlig representation och jämställdhet för att vinna väljare 

ifrån vänstern. ”Det är sedan länge känt att majoriteten av svenska kvinnor val efter val 

röstar på andra partier än moderaterna och då speciellt på vänsterblocket. Är vi 

verkligen beredda att i ännu ett val, 2010 låta vänsterblocket få majoriteten av kvinnors 

röster?” (M 2007 motion 112). 

 Uttalanden som kan hamna i kategorierna jämförelser och profilering 

saknar hos Moderaterna för undersökningsperioden. Moderaterna antog i deras 
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idéprogram från 2011 (kap 4 s.13) förvisso en text som skulle räknas in under 

profilering. ”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för 

rösträtt, mot apartheid, jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För 

moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.” De strök själva den 

formuleringen 2013 då ”Texten var formulerad på ett sätt som gav upphov till olyckliga 

och felaktiga tolkningar”. (M 2013 proposition 4 ideprogramsrevidering).  

 Det återfinns uttalanden som platsar i övrigt kategorin för 

undersökningsperioden. I en motion av Moderatkvinnor från 2009 belyser de problemet 

med att kvinnor inte har makt och resurser. De önskar att kvinnor i högre utsträckning 

ska starta företag för att öka sin egen frihet. Det är därför viktigt enligt motionären att 

partiet blir bättre på att ”plocka fram kvinnliga förebilder” (M 2009 motion 32). De 

beskriver att ”Kampen för ökad jämställdhet är en av vår tids viktigaste demokratiska 

utmaningar.” (M 2013 Proposition 2:261). Det är viktigt att öka jämställdheten på 

arbetsmarknaden och i näringslivet. Detta argumenteras ur ett frihetsperspektiv (ibid 

211).  

 Det är främst i kategorierna att vinna väljare som uttalanden om kvinnlig 

representation återfinns i Moderaterna.   

 

4.4 Socialdemokraterna  
Uttalanden som går under attack kategorin hittas hos Socialdemokraterna först när 

partiet är i opposition. I flera motioner från 2009 vill motionärerna kvotera 

bolagsstyrelser. De menar att Socialdemokraterna hade ett förslag 2006 att lagstadga i 

frågan men att regeringsskiftet hindrade dem att lägga fram förslaget och den 

moderatledda regeringen la förslaget i papperskorgen (S 2009 motion C11-C15). I sina 

politiska riktlinjer från 2009 så skriver Socialdemokraterna ”Under de borgerliga 

regeringsåren har jämställdhetsarbetet gått bakåt” (S 2009b:34). Det är främst kring 

representationen i bolagsstyrelser som Socialdemokraterna attackerar sina politiska 

motståndare. I en motion beklagar motionären sig över att Sverige tappat första platsen 

som världens mest jämställda land. Anledningen är ”Efter 6 år med en borgerlig 

regering går utvecklingen åt allt annat än rätt håll, andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 

minskade de senaste året. (S 2013 motion D297).  

 Uttalanden i den andra kategorin vinna väljare återfinns hos 

Socialdemokraterna vid flera tillfällen. En rapport ”Översyn av partiets organisation – 

slutrapport” som lades fram på kongressen 2005 talar om sambanden mellan framgång i 
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val och antalet medlemmar som engagerar sig inom partiet. De lyfter fram att de måste 

värva bland annat fler kvinnor som en av nycklarna för att växa som parti (S 2005:178). 

I en motion lyfter motionären fram det framgångsrika arbete partiet har haft med 

varannan damernas på sina listor som ett sätt att få fler att identifiera sig med partiet och 

få partiet att växa i opinionen (S 2013 motion N1). Det är enligt en motionär viktigt att 

partiet rekryterar kvinnor till positioner inom partiet för att öka deras kompetens, ett 

steg som kan leda till att de blir lämpade för högre positioner längre fram. Motionären 

avslutar med att ”Vi är slutligen övertygade om att fler kvinnliga anställda skulle öka 

legitimiteten i vår jämställdhetspolitik och därmed göra oss till ett politiskt alternativ 

för fler väljare” (S 2013 motion N10).  

 Det saknas för undersökningsperioden jämförelser med andra partier i det 

undersöka materialet för Socialdemokraterna.  

 Uttalanden som platsar i kategorin profilering återfinns och är något som 

partiet och dess företrädare gör återkommande. I sitt partiprogram från 2001 lyfter de att 

Socialdemokraterna sedan 1970-talet haft jämställdhet mellan könen som en av sina 

viktigaste frågor och att det är självklart att partiet är feministiskt (S partiprogram 

2001:13–14). I en motion från samma år säger motionären ”Svensk jämställdhetspolitisk 

har internationellt sett varit framgångsrik i att tillskapa könen jämställda formella 

rättigheter. Det kan vi som socialdemokrater med all rätt vara stolta över.” (S 2001b 

motion 60). En motion talar om att partiet kommit långt i jämställdhetsarbetet. ”Vi har 

en målsättning gällande ”varannan damernas” på vårt partis röstsedlar, både för 

riksdags och kommunalval. ” (S 2001c motion 230). Att de varvar sina listor är ett 

återkommande tema och t.ex. 2005 beskriver en motionär hur den principen inom 

partiet är väl etablerad och att de har tagit till olika åtgärder för att deras representation 

bättre ska spegla befolkningen (S 2005 motion A11). De talar även om deras roll som 

arbetsgivare och lyfter då fram att ”Socialdemokraterna arbetar aktivt efter principen 

att välja jämställd representation i så många organ som möjligt för att garantera att 

såväl kvinnor som män är delaktiga i de beslut som fattas." (S 2013 motion D297).  

 Den sista kategorin övrigt får ett stort utrymme hos Socialdemokraterna. 

De uttalanden som platsar i denna kategori fokuserar på frågan om rättvisa och 

demokrati. En motion säger om kvinnors underordnade ställning och representation ”Vi 

som socialdemokrater bör ha som utgångspunkt att denna maktordning ska brytas 

utifrån både rättvise- och rättighetsperspektiv. Kvinnor utgör halva befolkningen och 

det bör synas i både politiska församlingar och i näringslivet. Det handlar om makt och 
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inflytande.” (S 2009 motion C2). Luleå arbetarkommun är inne på samma spår i en 

motion där de säger ”Varför är kvinnlig representation viktig på de högsta posterna? 

Som socialdemokrat bör utgångspunkten vara att det handlar om ett rättviseperspektiv; 

om kvinnor utgör hälften av befolkningen bör både politiska församlingar och 

näringslivet spegla denna sammansättning.” (S 2009 motion C11). Det är enligt en 

motionär önskvärt att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser då det är ”ett led i att stärka 

demokratin.” (S 2009 motion C13). Just frågan om bolagsstyrelser får hos 

Socialdemokraterna ett större utrymme 2009 och framåt. Under kongressen 2013 är det 

stort fokus på den frågan från flera motioner. De menar att det är nödvändigt att kvinnor 

och män har samma möjlighet att påverka för att ett samhälle ska vara demokratiskt. 

”Så är det inte i Sverige idag eftersom kvinnor som grupp är utsatta för en systematisk 

diskriminering från flera olika områden, bland annat när det gäller innehav av 

maktpositioner i samhället och näringslivet.” (S 2013b motion C25).  

      Det går att dela in partiet och dess företrädares uttalanden i fyra av de fem 

valda kategorierna och det är framför allt utifrån ett rättvise och demokratisynpunkt som 

uttalanden kommer.  

 

4.5 Sammanfattning av resultatet 
Samtliga partier lyfter frågan om kvinnlig representation på ett eller annat sätt. Tabell 

4.1 visar hur partiernas och deras företrädares uttalanden kan kategoriseras.  

Parti Attack Vinna 

väljare 

Jämförelse Profilering Övrigt 

Kristdemokraterna  X X X X 

Miljöpartiet  X X X X 

Moderaterna X X   X 

Socialdemokraterna X X  X X 

Tabell 4.1 Kategorisering av partiernas uttalande om kvinnlig representation.   

 

De olika partierna har olika fokus kring uttalanden om kvinnlig representation. Alla 

partier utom Socialdemokraterna har störst fokus på uttalanden som ligger i någon av 

Lena Wägneruds partistrategiska kategorier. För Socialdemokraterna är fokusen klart på 

övrigt kategorin. Kristdemokraterna och Miljöpartiet har störst fokus på profilering. För 

Moderaterna, som är det parti som talar minst om kvinnlig representation, är vinna 

väljare det som får störst fokus i det valda materialet.  
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5 Slutsatser och framtida forskning 
Detta avsnitt fångar in författarens slutsatser och egna reflektioner utifrån resultatet från 

uppsatsen. Förslag på framtida forskning avslutar avsnittet. 

 

5.1 Slutsats och egna reflektioner 

Att fånga in hur ett parti ser på en så pass komplex fråga som kvinnlig representation är 

inte enkelt. Denna uppsats har inte sett det som sin uppgift att ge heltäckande svar utan, 

inom ramarna för vad en kandidatuppsats kan göra, lyfta frågan och förhoppningsvis ge 

inspiration till framtida forskning. Resultaten från uppsatsen har enligt författaren lett 

till intressanta observationer om hur uttalanden om kvinnlig representation förändrats 

under undersökningsperioden och också visat på intressanta skillnader mellan de 

undersöka partierna. 

 I början av undersökningsperioden visar resultatet att partierna främst 

fokuserade på kvinnlig representation inom politiken. Det var fokus på andelen kvinnor 

i riksdagen men fokusen skiftade och kvinnlig representation handlade från andra 

hälften av undersökningsperioden om andelen kvinnor i bolagsstyrelser och andelen 

kvinnliga myndighetschefer. Vad detta skifte beror på gick inte att hitta någon rak 

förklaring till i det valda materialet. Det kan trots detta finnas flera förklaringar till detta 

skifte och en av dessa som författaren till denna uppsats tror är att förklaringen kan vara 

att kvinnlig representation i näringslivet är ett större problem än i politiken. Politisk 

representation har fått ett stort utrymme sedan 1970-talet. Under 1990-talet blev frågan 

lyft ytterligare i och med nätverket Stödstrumporna (som det står mer om i avsnitt 2.1 i 

denna uppsats). Det har helt enkelt varit en politisk fråga i många år och resultatet av 

det är att andelen kvinnor i Sveriges riksdag är hög. Den utvecklingen har lett till att 

partierna ser det problemet som löst. Det kan vara så att de anser att politiken är 

jämställd sett till representationen. Den utvecklingen i kvinnlig representation har inte 

funnits på samma sätt i näringslivet. Det kan då ur en partistrategisk samt ur demokrati 

och rättvise synpunkt vara mer intressant att tala om t.ex. kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser då det är en större ojämlikhet i representation där än inom politiken. Det 

är därför ett större problem i näringslivet än inom politiken. Vad detta skifte från 

partierna kommer innebära är omöjligt att förutspå men ett varningens finger ska ändå 

höjas. Författaren till uppsatsen ställer sig till de som menar att kvinnlig representation 

inte kommer av sig självt utan jag tror att det krävs ett ständigt arbete med frågan för att 

uppnå jämlik representation bland könen. Det är idag fortfarande inte 50/50 mellan 

könen i riksdagen även om det sett till många andra länder är ett väldigt jämställt 
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parlament. Andelen kvinnor i riksdagen har de senaste två valen minskat och det är inte 

nödvändigtvis på grund av att partierna börjat prata om kvinnlig representation i 

bolagsstyrelser istället för riksdagen men det är viktigt att frågan inte glöms bort. Det är 

enligt mig önskvärt att arbeta med jämställd representation både inom politiken och i 

näringslivet. 

 De finns skillnader och likheter mellan partierna i deras uttalanden om 

kvinnlig representation. Miljöpartiet och Kristdemokraterna uttalar sig liknande då de 

gärna profilerar sig själva. Kristdemokraterna gör samtidigt fler jämförelser med andra 

partier än Miljöpartiet. Det är möjligt att dessa två mindre partier uttalar på liknande sätt 

för att de är i en liknande sits. Om de lyckas profilera sig i frågan om kvinnlig 

representation får de en fråga som kan göra att de växer och blir ett parti för fler. Det är 

nog önskvärt för mindre partier som pendlar kring riksdagsspärren.  

 Moderaterna är det parti som under undersökningsperioden talar minst om 

kvinnlig representation och de uttalande de gör handlar främst om att vinna väljare. Det 

är enkelt att avfärda detta som att Moderaterna inte tycker frågan är viktig men det är att 

göra sig själv en otjänst. Moderaterna lutar sig här enligt mig på sin ideologi. De talar 

ofta om frihet kopplat till kvinnlig representation och min slutsats är efter genomgången 

av materialet att frågan är viktig för alla partierna men att Moderaterna tar en annan 

ansats till det. Det överordnade för dem är individers frihet och då är inte representation 

i sig avgörande utan att alla har frihet. En jämförelse med Socialdemokraterna som har 

en annan syn och mycket tydligare talar om kvinnlig representation i sig som en viktig 

demokratisk fråga.  

 Det verkar sammantaget inte vara avgörande för representationen hur 

partierna uttalar sig d.v.s. om det är partistrategiskt eller om uttalanden hamnar i övrigt 

kategorin. Det viktiga verkar vara att partierna uttalar sig överhuvudtaget. Efter att 

Moderaterna t.ex. började uttala sig om kvinnlig representation i materialet ökade deras 

kvinnliga representation i riksdagen mer än tidigare. Det behöver inte nödvändigtvis 

vara enbart på grund av uttalanden men de övriga partierna följer detta mönster också. 

Miljöpartiet talar mer om kvinnlig representation i början av undersökningsperioden 

och de minskar sin kvinnliga representation i riksdagen desto mindre uttalanden som 

görs i frågan. Kristdemokraterna talade som mest om kvinnlig representation efter valet 

2002 och till 2006 ökade de andelen kvinnor i riksdagen med 7 procentenheter. Diane 

Sainsbury menar som tidigare nämnt att kvinnlig representation måste bli en partifråga 

för att öka den kvinnliga representationen och mönstret från denna uppsats är att ju mer 
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uttalanden om kvinnlig representation som görs av partierna och dess företrädare desto 

mer kvinnor verkar bli representerade inom partierna. Det finns inte en ensam förklaring 

till kvinnlig representation, andra delar kan som tidigare nämnt påverka men uttalanden 

i frågan verkar vara en del i pusslet i att förklara den kvinnliga representationen.      

  

5.2 Framtida forskning 

Det hade i framtiden varit önskvärt att undersöka alla partierna i Sveriges riksdag och 

indela deras uttalanden om kvinnlig representation. Det hade varit intressant att forska 

djupare om mängden uttalanden från partiet spelar roll för den egna representationen 

eller inte i de andra partierna utanför denna uppsats.  

Jag skulle också gärna se mer forskningsfokus på kvinnlig representation 

utanför politiken. Frågan om kvinnlig representation är inte längre ett särintresse inom 

politiken, krävs det samma resa inom näringslivet för att höja den kvinnliga 

representation i exempelvis bolagsstyrelser? Talar bolagen om kvinnlig representation 

som ett särintresse eller är frågan i sig viktig för hela bolaget? Kan näringslivet lära av 

politiken eller har de redan gjort det? Detta är frågor som framtida forskning kan 

besvara och det kan på sikt då också hjälpa kvinnor att få en större representation i hela 

samhället. Det krävs dock att fler undersöker kvinnlig representation utanför politiken.  
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