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Abstract 

In many parts of the world women are still largely underrepresented in parliaments. Sweden is 
however one of the countries that have developed one of the more equal parliaments in the world. 
This progress has given rise to a question in women studies; how does a more equal representation 
affect the politics? Earlier studies on this field in Sweden was mainly done in the late 80’s and early 
90’s and how the situation is today, being largely unknown. This thesis explores differences between 
men and women in the writing of motions. To identify these differences, a quantitative content 
analysis is conducted of all freestanding motions of 2015. As it turns out there is large differences 
between male and female commissioners both in regard to the participation as well as the content of 
the motions. For example, women write considerably less motions and men’s motions gets twice the 
amount of endorsements. 
 
Keywords: Women studies, interest theory, motions, representation. 
Word count: 11 506 
 
Abstrakt 
 
I många delar av världen är kvinnor fortfarande underrepresenterade i parlamenten. Sverige är dock 
ett av länderna i framkant vad det gäller en jämställd representation och många andra länder blir mer 
och mer jämställda. Denna utveckling har lett till att ett kvinnovetenskapligt problemområde 
utvecklats; hur påverkar en mer jämställd representation politiken som förs? Tidigare studier på 
området har framförallt genomförts under sent 80-tal och tidigt 90-tal och hur situationen ser ut idag 
är i stort sett outforskat. Denna uppsats undersöker skillnader mellan manliga och kvinnliga 
riksdagsledamöter i motionsskrivandet. För att identifiera skillnader så genomförs en kvantitativ 
innehållsanalys av fristående motioner från år 2015. Det visar sig att det finns stora könsskillnader 
både vad det gäller hur många motioner som skrivs och vad de handlar om. Kvinnor skriver bland 
annat betydligt färre motioner och mäns motioner får dubbelt så ofta någon form av bifall. 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en problemformulering och översikt av kunskapssituationen på området. Därefter 
presenteras studiens syfte och frågeställningar som behandlas i uppsatsen följt av en kort avgränsning. 
 
1.1 Problemformulering  
Endast två av världens länder har parlament där kvinnor utgör minst hälften av ledamöterna, 
vilka är Rwanda och Bolivia. År 2016 var det globala genomsnittet, för andel kvinnor i parlament, 
23,3 procent och i 13 länder utgör kvinnor mindre än fem procent av riksdagsledamöterna. Detta 
lyfter frågan som Phumzile Mlambo-Ngcuka, ordförande för UN Women, ställde nyligen; ”What 
is democracy? Is it people for the people, or men for the people,” (United Nations, 2017).  
Sverige har sjätte störst andel kvinnliga ledamöter i sitt parlament med 43,6 procent (United 
Nations, 2017). Det var dock först år 1922 som de första fem kvinnorna valdes in i riksdagen. 
Det dröjde sedan till 1985 innan kvinnor utgjorde över 30 procent av riksdagsledamöterna. 
Riksdagsvalet år 2006 medförde den jämnaste könsfördelningen någonsin i Sverige med 47,3 
procent kvinnor. Därefter har andelen kvinnor i riksdagen minskat något (SCB, 2018). 
Utvecklingen går alltså framåt och debatten om jämställdhet liknas ibland vid den klassiska 
tvisten om glaset är halvfullt eller halvtomt, vissa uppmärksammar de framsteg som gjorts och 
andra de ojämlikheter som kvarstår (Wängnerud, 1999: 126; Lovenduski & Norris, 1996: 17). För 
att se till de framsteg som har gjorts är följande händelser av stor vikt; år 1921 får kvinnor allmän 
rösträtt och blir valbara till riksdagen; som tidigare nämnt, valdes år 1922 de fem första kvinnorna 
in i riksdagen; år 1947 var den första kvinnan med och bildade regering och 1984 infördes ett 
jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn. Detta är givetvis endast ett urval av de framsteg som 
gjorts vad det gäller jämställdhet och representation (SCB, 2012).  
 
Sett ur ett internationellt perspektiv ligger alltså Sverige i framkant vad det gäller en jämställd 
representation i riksdagen. Parallellt med ökningen av kvinnor i politiken har också två 
vetenskapliga problemområden inom kvinnoforskningen uppstått. Det ena är kopplat till vad 
som kallas krympande institutioner, där tesen är att de områden och institutioner där kvinnors 
deltagande ökar är sådana som håller på att dräneras på makt. Det andra området, som kommer 
ligga i fokus i denna uppsats, knyter an till forskning som handlar om politikens innehållsliga 
utformning och där tesen är att en ökad andel kvinnor i politiken bidrar till att landets politik 
utvecklas i en mer kvinnovänlig riktning (Wängnerud, 1996:129).  Men vad, om någon, har en 
större andel kvinnor eller män för påverkan på samhället och politiken? Argumenten för att öka 
antalet kvinnor inom politiken kan delas in i fyra huvudsakliga grupper. Det finns de som 
uppehåller sig vid symboliken fler kvinnor i politiken medför; de som vädjar till rättviseprinciper; 
de som betonar kvinnors annorlunda förhållande till politik och det sätt kvinnor förbättrar det 
politiska livets kvalité; och slutligen, de som identifierar specifika kvinnliga intressen som annars 
hade förbisetts (Phillips, 2000: 80). Det argument som ligger i fokus for denna uppsats är det 
sistnämnda, att kvinnor har specifika intressen.  
 
Tidigare studier kring kvinnors intressen har framförallt berört åsiktsskillnader mellan män och 
kvinnor i politiken. I en studie av Joni Lovenduski och Pippa Norris där ledamöters värderingar, 
prioriteringar och legislativa roller i det brittiska parlamentet undersöktes så visade deras resultat 
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på att kvinnor ger högre prioritet åt socialpolitik samt lägger mer fokus på frågor som berör den 
egna valkretsen (Norris & Lovenduski, 1995:223–225). En liknande undersökning gjordes av 
Sören Holmberg och Peter Esaiasson där de studerade åsiktsskillnader bland kvinnliga och 
manliga ledamöter i Sverige. Det de kommer fram till är att partitillhörighet är av störst vikt men 
att i ett mindre antal frågor så finns det ett samband mellan könstillhörighet och sakfrågeåsikter. 
Dessa frågor hade generellt sett med välfärd, moral och miljö att göra (Holmberg & Esaiasson, 
1988: 151–152). I en studie av Sue Thomas där hon undersöker kvinnor i politiken på 
delstatsnivå i USA kommer hon fram till att kvinnor haft en betydande påverkan på politiken. De 
har breddat de existerande politiska områdena genom att dra mer fokus till frågor som rör 
kvinnor, barn och familjer (Thomas,1994: 105).  
 
Alltså finns det en betydande andel forskning inom området. Tidigare studier på området har 
dock framförallt genomförts under sent 80-tal och tidigt 90-tal och de har framförallt fokuserat 
på hur ledamöter själva beskriver sina åsikter och prioriteringar. Det är också ett faktum att den 
kvinnliga representationen i riksdagen idag skiljer sig mycket från hur det såg ut på 80- och 90-
talet (Statistiska Centralbyrån, 2018). Det finns därmed en kunskapslucka kring hur det skiljer sig 
mellan kvinnliga och manliga riksdagsledamöter i Sverige idag. Vidare har det inte genomförts 
några studier kring hur det de facto skiljer sig mellan kvinnor och mäns prioriteringar. För att ta 
reda på hur det de facto skiljer sig mellan män och kvinnor i politiken kommer fristående 
motioner att undersökas. En motion är ett förslag till beslut som kan läggas fram av en eller flera 
riksdagsledamöter. Fristående motioner kallas de motioner som lämnats in under den allmänna 
motionstiden. Under den allmänna motionstiden, vilken äger rum en gång varje år, så har 
riksdagsledamöterna möjlighet att lämna motioner som kan handla om i stort sett vad som helst. 
Detta är en funktion som riksdagsledamöterna använder flitigt och under den allmänna 
motionstiden 2015 så lämnades 3196 motioner in (Riksdagen, 2017, a). Ledamöterna själva har 
beskrivit den allmänna motionstiden som en hörnsten i riksdagsarbetet där det ges möjlighet att 
påverka riksdagens agenda och aktualisera nya frågor. Vidare beskrivs den allmänna motionstiden 
som en viktig demokratisk plattform där enskilda riksdagsledamöter ges möjlighet till 
opinionsbildning vilket på många sätt sätter ramarna för och definierar resten av riksdagsåret. 
(Motion 2015/16:2707; Motion 2015/16:464; Motion 2015/16:2557 & Motion 2013/14:K286).  
 
Det denna uppsats kommer att behandla är alltså hur motionsskrivandet skiljer sig åt mellan 
manliga och kvinnliga riksdagsledamöter. För att göra detta kommer kvinnors deltagande och 
prioriteringar att undersökas. Det är kvinnors intressen som ligger i fokus för denna uppsats men 
det är inte enbart kvinnors motioner som undersöks.  Detta då det är omöjligt att identifiera vad 
som är specifikt för kvinnor utan att också veta något om hur det ser ut för män. Det som ligger i 
fokus för denna uppsats är alltså kvinnliga ledamöters deltagande och prioriteringar i 
motionsskrivandet men för att ta reda på detta är det nödvändigt att även undersöka detsamma 
bland manliga ledamöter för att kunna identifiera vad är specifikt för kvinnor. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och bidra med kunskap kring hur innehållet skiljer sig åt 
mellan kvinnliga respektive manliga riksdagsledamöters motioner. Vidare är syftet att beskriva 
hur formen för motionsskrivandet skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga riksdagsledamöter.  
 

1. Hur skiljer sig formen åt i motionsskrivandet mellan manliga och kvinnliga 
riksdagsledamöter? 

 
2. Skiljer sig innehållet i motionsskrivandet åt mellan manliga och kvinnliga riksdagsledamöter 
och i så fall, på vilket sätt?  

 
Den första frågeställningen är kopplad till motionsskrivandets form. Det som specifikt avses med 
detta är aktivt deltagande, partitillhörighet, beslut och hur ledamöterna samarbetar i 
motionsskrivandet. Det som avses med innehåll i den andra frågeställningen är vilket 
politikområde motionerna faller under, vilket utskott som motioner blir tilldelat samt hur många 
yrkanden de innehåller. 
 
1.3 Avgränsning  
Denna uppsats är avgränsad till fristående motioner som är skrivna år 2015. Den är också 
avgränsad på så sätt att den inte undersöker politikområde och antal yrkanden för motioner 
skrivna av män och kvinnor tillsammans. Uppsatsens empiri är även avgränsad till Sverige. 
 

1.4 Disposition  
Uppsatsen inleddes med en övergripande presentation av problemområdet samt uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Uppsatsens andra kapitel tar upp bakgrund och tidigare forskning för att 
förse läsaren med nödvändig information för att förstå uppsatsens resonemang i stort, samt för 
att ge en övergripande bild av vad som gjorts på forskningsområdet. I uppsatsens tredje kapitel 
presenteras studiens teoretiska ramverk. I det fjärde kapitlet redovisas uppsatsens val gällande 
metod samt hur processen för att kategorisera motioner har gått till. I det femte kapitlet 
presenteras uppsatsens resultat som också koppas till teori och tidigare forskning. Uppsatsen 
avslutas med övergripande slutsatser för uppsatsen, en diskussion samt förslag på vidare 
forskning inom ämnet.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras bakgrund som är relevant för att förstå uppsatsens resonemang samt tidigare forskning 
för att ge en övergripande bild av vad som gjorts tidigare på området. 
 

2.1 Bakgrund 
2.1.1 Motioner 
En motion är ett förslag till beslut som kan läggas fram av en eller flera riksdagsledamöter. 
Motionerna kan även läggas fram gemensamt av riksdagsledamöter från olika partier. Motioner 
som är motförslag till regeringens propositioner kallas för följdmotioner och dessa motioner är 
alltså till en stor del reglerade då de skall beröra samma ämne som propositionerna. 
Allmänna eller fristående motioner kallas de motioner som lämnas in under den allmänna 
motionstiden. Under den allmänna motionstiden, vilken äger rum en gång varje år, så har 
riksdagsledamöterna möjlighet att lämna motioner, som kan handla om i stort sett vad som helst. 
Den allmänna motionstiden äger vanligtvis rum under hösten och ger riksdagsledamöterna en 
möjlighet att föra fram deras politik och ge uppmärksamhet till de frågor de tycker är viktiga. 
Detta är en funktion som ledamöterna använder flitigt, och under hösten 2015 så lämnades 3196 
fristående motioner in. Motionerna lämnas in till centralkansliet där de blir granskade och om 
motionen håller sig inom ramen för vad riksdagen kan besluta om så hänvisas den vidare till 
något av de 15 utskotten. Utskotten går därefter igenom yrkandena i motionen och lämnar ett 
förslag på vad riksdagen ska besluta innan de tas upp i kammaren och röstas om. En motion kan 
innehålla flera yrkanden och en motion som berör flera områden kan behandlas i flera olika 
utskott (Riksdagen, 2017, a).   
 
2.1.2 Riksdagsledamöter 

Tabell 2.1 Riksdagsledamöter efter kön och parti, S, M, SD och MP 2018. 
S M SD MP 

113 83 42 25 
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

59 54 41 42 10 32 13 12 
52% 48% 49% 51% 24% 76% 52% 48% 

Källa: Riksdagen, 2018 
 

Tabell 2.2 Riksdagsledamöter efter kön och parti, C, V, L och KD, 2018. 
C V L KD 
22 21 19 16 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
8 14 13 8 8 11 5 11 

36% 64% 62% 38% 42% 58% 31% 69% 
Källa: Riksdagen, 2018 
 
Det som framgår av dessa siffror i tabell 2.1 och tabell 2.2 är att det totalt är 157 kvinnor i 
riksdagen vilket ungefär motsvarar 45 procent. De partier med högsta respektive lägsta andel 
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kvinnor i riksdagen är vänsterpartiet med 62 procent och Sverigedemokraterna 24 procent. Den 
som är uppmärksam märker säkert också att det totala antalet riksdagsledamöter i dessa tabeller 
är 341. Detta beror på att 8 ledamöter har lämnat sitt parti sedan riksdagsvalet 2014. Av dessa 8 
riksdagsledamöter var 7 tidigare med i Sverigedemokraterna och 1 i Nya Moderaterna (Riksdagen 
2018; Valmyndigheten, 2018).  
 

Figur 2.3 Antal riksdagsledamöter efter kön och valår, 1973–2014. 

Källa: Valstatistik, SCB, 2018. 
 
Av figuren ovan går det att utläsa att sedan i början av 70-talet skett en relativt drastisk utveckling 
fram tills 2000-talet. Sedan första halvan av 80-talet har andelen kvinnor ökat från runt 30 
procent till närmare 50 procent (SCB, 2018).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Kvinnor Män



 6 

2.1.3 Könsfördelning i utskotten 
 

Figur 2.4 Procentuell könsfördelning i riksdagsutskotten år 2017. 

Källa: Ledamöter i riksdagens utskott, SCB, 2017. 
 
Sedan 1996 har varje utskott 17 ledamöter och fördelningen av platser mellan partierna speglar 
fördelningen i riksdagen (Riksdagen, 2017, b). Av figur 2.4 går det att utläsa att könsfördelningen 
i många utskott är relativt ojämn. I civil-, finans-, försvars-, justitie-, skatte- och trafikutskottet är 
män överrepresenterade och utgör runt 60 procent. Motsvarande är kvinnor överrepresenterade i 
Utrikes-, Socialförsäkrings- och kulturutskottet, där kvinnor utgör drygt 60 procent. För 
resterande utskott är könsfördelningen till stor del jämn (SCB, 2017). 
 

2.2 Tidigare forskning  
2.2.1 Representation 
Som tidigare nämnt finns det huvudsakligen fyra argument för att öka antalet kvinnor inom 
politiken. Anne Phillips presenterar argumenten i boken The politics of Presence och dessa argument 
kan delas in i fyra olika grupper. Det finns de som uppehåller sig vid symboliken fler kvinnor i 
politiken medför; de som vädjar till rättviseprinciper; de som betonar kvinnors annorlunda 
förhållande till politik och det sätt kvinnor förbättrar det politiska livets kvalité; och slutligen, de 
som identifierar specifika kvinnliga intressen som annars hade förbisetts (Phillips, 2000: 80). Det 
argument som kommer ligga i fokus för denna studie är det sistnämnda, att kvinnor har specifika 
intressen som utan kvinnlig representation skulle förbises. Att det är just detta argument som 
ligger som ligger i fokus för denna uppsats innebär inte att de andra tre argumenten är av mindre 
vikt utan enbart att, i detta sammanhang, är argumentet om könsspecifika intressen av större 
relevans.  
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Argumentet som handlar om att kvinnor har speciella intressen som utan kvinnlig representation 
skulle förbises beskriver Philips har sina rötter i realism. Utgångspunkten är att det inte finns 
något allmänt intresse som fångar upp alla individers intressen utan att det istället, i ett samhälle, 
finns mängder med olika, ibland motstridiga intressen, som måste erkännas. Vidare är politikerna 
vanliga människor som inte kan förväntas ha en större generositet än väljarna. Därav måste dessa 
intressen företrädas av någon för att få det erkännandet. Detta var också James Mills 
huvudargumentet för en representativ demokrati och utökad rösträtt, vilket är något 
motsägelsefullt då han valde att helt exkludera kvinnor från detta resonemang då han menade att 
deras intressen blev representerade av deras fäder och makar. Så detta argument är en sorts 
feministisk omskrivning av detta resonemang och utvidgat till att inkludera kvinnor. Philips 
beskriver också att utifrån detta argument, då kvinnor innehar specifika positioner i samhället, har 
de också specifika intressen och behov som inte behandlas tillräckligt mycket i en 
mansdominerad politisk arena (Phillips, 2000: 84–86).  
 
2.2.2 Reproduktion/Produktion 
Detta lyfter frågan om det finns specifika intressen som är gemensamma för kvinnor och vilken 
sorts intressen är det i så fall? Ett sätt att tackla denna fråga är att utgå från begreppsparet 
reproduktion/produktion. Det råder dock delade meningar kring hur begreppet reproduktion 
skall uppfattas. Lena Wängnerud tolkar begreppet i en vidare mening och menar att reproduktion 
syftar på vad som kan kallas omsorgsarbetet i samhället, så som barnomsorg, sjukvård och 
äldrevård. Produktion syftar då istället på produktionen av varor. Wängnerud förklarar att 
reproduktion traditionellt sett varit ett kvinnligt ansvarsområde som varit nära knutet till oavlönat 
arbete i den privata sfären.  Produktion har däremot traditionellt sett varit ett manligt 
ansvarsområde, kopplat till avlönat arbete och den offentliga sfären. Wängnerud beskriver att 
begreppen reproduktion och produktion är extremvärden i en könsdimension där intressen kring 
reproduktion är kvinnliga och intressen kring produktion är manliga. Wängnerud förklarar också 
att dessa begrepp inte skall ses absoluta dikotomier utan att det handlar om ett kontinuum med 
olika grader av manligt och kvinnligt (Wängnerud, 1999: 62). Beatrice Halsaa har en något 
annorlunda syn på reproduktions-begreppet och menar istället att reproduktions begreppet bör 
delas upp i två delar. Den ena av dessa utgår från vad som kallas biologisk reproduktion. Hon 
menar att det har med havandeskap och födsel att göra och att det är det enda som kan kallas det 
principiella kvinnoarbetet då det endast kan utföras av kvinnor. Den andra delen är den sociala 
reproduktion vilken Halsaa lägger mindre fokus på. Denna del har med omsorgsarbetet att göra. 
Hon väljer att kalla denna del för det faktiska kvinnoarbetet då det är flest kvinnor som ansvarar 
för omsorgsarbetet men det är inget som män inte kan delta i (Halsaa, 1987: 52). 
 
2.2.3 Objektiva och subjektiva intressen 
Huruvida det finns objektiva kvinnointressen är en av de mer laddade konfliktpunkterna inom 
intresseteorin. Feministisk teori har kommit med olika bidrag kring denna fråga. Det skall nämnas 
att det finns de som helt tar avstånd till Intressebegreppet då menar att det inte är förenligt med 
vissa feministiska grundvärderingar (Se t.ex. Diamonds & Hartsock, 1981). Beatrice Halsaa utgår 
ifrån begreppet reproduktion som beskrivits ovan. Halsaa menar att det är ur det principiella och 
faktiska kvinnoarbetet som kvinnors objektiva intressen går att fastslå. De objektiva intressena 
som direkt är kopplade till det principiella kvinnoarbetet, så som social reproduktionsverksamhet, 
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är sådana objektiva intressen som gäller alla kvinnor. Detta till skillnad från intressen kopplade till 
det faktiska kvinnoarbetet i form av omsorgsverksamhet då dessa inte nödvändigtvis gäller alla 
kvinnor och till och med kan inkludera män. Halsaa förklarar också att de intressen som hör 
samman med det faktiska kvinnoarbetet endast kan sägas vara objektiva kvinnointressen så länge 
omsorgsverksamheten är materiellt och kulturellt strukturerad som kvinnoarbete, vilket gör det 
till en empirisk fråga (Halsaa, 1987:53–54).  
 
Anna G. Jónasdóttir tacklar fråga om huruvida det finns objektiva och subjektiva intressen på ett 
annorlunda sätt. Jónasdóttir utgår från Intressebegreppets ursprung. Intressebegreppet har sitt 
ursprung från det latinska ”inter esse” som betyder att vara (esse) bland ”(inter). De objektiva 
kvinnointressena grundar sig enligt Jónasdóttir på samhällets könsdelade aktiviteter. Dessa 
intressen består av rätten att få delta i den politiska strukturen som kvinnor. Det objektiva är att 
vara bland, alltså själva deltagandet. Kvinnor har enligt Jónasdóttir ett objektivt intresse att vara 
bland de som formar och bestämmer villkoren för våra liv. Själva innehållet eller resultatet av 
detta deltagande, är enligt Jónasdóttir de subjektiva intressena och kan enbart bestämmas på 
empirisk väg. Utifrån detta resonemang kan alltså Intressebegreppet kortfattat sägas ha en dubbel 
innebörd som består av två sammanhängande aspekter eller moment. Dessa är formaspekten 
som handlar om att vara bland i.e. aktivt deltagande och innehållsaspekten som berör resultatet 
eller konsekvenserna av de subjektiva värdena som politiken för med sig och distribuerar 
(Jónasdóttir, 1985: 18–22).  
 
2.2.4 Åsiktsskillnader mellan kön i politiken 
När kvinnors subjektiva intressen undersöks görs det ofta i termer av värderingar och 
prioriteringar. Pippa Norris & Joni Lovenduski gjorde en undersökning kring hur kön-, etnicitet- 
och klasstillhörighet påverkar ledamöters prioriteringar och värderingar. Resultatet av deras 
undersökning visar på att, av dessa tre kategorier så är det mellan könen de största skillnaderna 
mellan politikerna återfinns. Deras resultat visade också på att kvinnor ger högre prioritet åt 
socialpolitik samt lägger mer fokus på frågor som berör den egna valkretsen. Norris & 
Lovenduski nämner dock att det är partitillhörigheten som är av allra störst betydelse för 
ledamöternas prioriteringar och värderingar (Norris & Lovenduski, 1995:223–225).  
 
Detta resultat sammanstämmer i stort med resultatet med en studie av Sören Holmberg och 
Peter Esaiasson där de undersökte politikers åsikter i riksdagen. En del av underökningen 
behandlade åsiktsskillnader mellan manliga och kvinnliga riksdagsledamöter. Deras resultat, likt 
det hos Norris & Lovenduski, visade på att partitillhörigheten är den främsta faktorn för 
sakfrågeåsikter men i vissa politikområden så spelade könstillhörigheten en viktig roll. Det är värt 
att nämna att deras resultat visade på att skillnaderna mellan kvinnors och mäns åsikter i de flesta 
områden var ytterst små, men i vissa områden fanns det en klar skillnad. De undersökte totalt 23 
sakfrågor och av dessa så var det fem stycken där manliga och kvinnliga riksdagsledamöter, i alla 
partier, skilde sig åt på samma sätt. Vad det gällde dessa frågor så tenderade kvinnor inom de 
olika partierna dra åt ett håll medans män drog åt det andra. Dessa fem frågor var 
pornografifrågan där kvinnor var mer emot, barndaghemsfrågan som kvinnor var mer positiva 
till, kärnkraftsfrågan som kvinnor var mer emot, frågan om ett miljövänligt samhälle som kvinnor 
var mer för och slutligen frågan om ett högteknologiskt samhälle som kvinnor tenderade att vara 
mer skeptiska till. Något som är värt att nämna är också att detta resultat inte innebär att 
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kvinnorna inom partierna hade andra majoritetsåsikter än männen, vilket de sällan hade utan 
resultatet avser tyngdpunkterna i åsikterna och alltså inte majoritetspositioner (Holmberg & 
Esaiasson, 1988:151–152).  
 
Ytterligare ett exempel som behandlar subjektiva intressen är en studie av Lena Wängnerud där 
manliga och kvinnliga riksdagsledamöters topp-tre intresseområden undersöktes under åren 1985, 
1988 och 1994. Det visade sig här att det fanns stora skillnader mellan män och kvinnor. År 1985 
var det endast ett område som var fanns med bland både manliga och kvinnliga ledamöters topp-
tre områden, vilket var ekonomi. År 1988 var det var det två områden, miljö och ekonomi, som 
överensstämde varav miljö hade samma rangordning. År 1994 var det återigen endast ett område 
som överensstämde, vilket var sysselsättning (Wängnerud, 1999: 161). Det framkommer också 
stora skillnader när Wängnerud undersöker manliga respektive kvinnliga ledamöters främsta 
intresseområden. Det var 12 procent av de kvinnliga ledamöterna som hade jämställdhet som 
främsta intresseområde medans motsvarande siffra för män var 1 procent. Vidare var det 41 
procent av de kvinnliga ledamöterna som hade omsorgspolitik som främsta intresseområde och 
22 procent bland männen. Det område som istället hade största skillnad åt andra hållet var 
ekonomi/skatter som 45 procent av männen hade som främsta intresseområde och motsvarande 
siffra för kvinnor var 24 procent (Wängnerud, 1999: 174–175).  
 
Wängnerud går även in på deltagandeaspekten av intressen. Detta görs bland annat genom att 
undersöka om det förekommer könsmönster i utskottsorganisationen. För att göra det möjligt att 
undersöka könsmönster i riksdagsutskotten delade Wängnerud in utskotten i fyra politikområden 
med fyra utskott i varje. Denna kategorisering gjordes utifrån begreppsparet 
reproduktion/produktion som beskrivits tidigare. Social-, Socialförsäkring-, Arbetsmarknad- och 
Utbildningsutskottet placerades under politikområdet social välfärd, vilket Wängnerud klassade 
som området närmast kopplat till reproduktion i.e. kvinnligt. Kultur-, Justitie-, 
konstitutionsutskottet och Lagutskottet (Lagutskottet lades ned år 2006 och ersattes med 
Civilutskottet (NE, a)) placerades under politikområdet kultur/juridik. Utskotten Utrikes-, 
Försvar-, Miljö- och jordbruks- samt Bostadsutskottet (Bostadsutskottet ersattes också av 
Civilutskottet år 2006 (NE, b)) hamnade under politikområdet basfunktioner. Slutligen placerades 
Finans-, Skatte-, Näring- och Trafikutskottet under området ekonomi/teknik vilket Wängnerud 
klassade som området närmast kopplat till produktion i.e. manligt. Resultaten visar att från 1971 
till 1996 – undantaget mandatperioden 1976/79 – har kvinnor varit överrepresenterade i 
utskotten som hör till social välfärd och kultur/juridik. Detta medans kvinnor varit 
underrepresenterade i utskotten som hamnar under basfunktioner och ekonomi/teknik. Detta 
innebär självklart då också att manliga ledamöter varit underrepresenterade i områdena social 
välfärd och kultur/juridik, samt varit överrepresenterade i områdena basfunktioner och 
ekonomi/teknik (Wängnerud, 1999: 64–66). 
 
Maria Oskarson och Lena Wängnerud tar i boken Kvinnor som väljare och valda upp både 
deltagande- och innehållsaspekten. Vad det gäller deltagande kommer de fram till att det i stort 
sett är könsneutralt. De förklarar att det inte längre går att beskriva kvinnor som utanförstående 
eller resurssvaga. Deras resultat visar på att skillnaderna, mellan manligt och kvinnligt deltagande, 
är ytterst små. Däremot vad det gäller innehållsaspekten, visar deras resultat på att kvinnor, som 
både väljare och valda, har andra prioriteringar och politiska intresseområden. De menar att 
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kvinnor intresserar sig i högre grad för frågor som har med reproduktion att göra medans 
manliga ledamöter tenderar att prioritera frågor som är kopplade till ekonomi i en större 
utsträckning (Oskarson & Wängnerud 1995:137–140).  
 
Den sista studien som tas upp på detta område är genomförd av Sue Thomas som undersökt 
vilken påverkan, kvinnor haft på politiken på delstatsnivå i USA. Thomas kommer fram till att 
kvinnor har breddat de politiska områdena så de även inkluderar frågor som i större grad rör 
kvinnor, barn och familjer. Thomas ger även en förutsägelse för hur kvinnors intressen kommer 
utvecklas i framtiden. Hon gissar att när kvinnors deltagande i politiken ökar så kommer kvinnor 
fortsätta att utveckla distinkta områden som är av speciellt intresse just för kvinnor (Thomas, 
1994:61, 105). 
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3 Teori  

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Begreppen kön och genus diskuteras samt intresseteorin.  
 

3.1 Kön eller genus? 
Den intresseinriktning eller teori som är tänkt att vara vägledande för denna studie är feministisk 
teori och då framförallt med fokus på ett könsperspektiv. Begreppen kön och genus är centrala i 
debatten om feministiska perspektiv, inte minst inom statsvetenskapen. Kön och genus 
motsvarar de engelska begreppen sex och gender där sex avser det biologiska könet och gender 
hänvisar till kulturella och sociala aspekter av kön. Det skall dock nämnas att det finns massvis 
med olika tolkningar av begreppsparet kön och genus (Lykke, 2017: 53). För att uppmärksamma 
att genus har en mångfald av perspektiv och inte någon specifik definition har Nina Lykke 
föreslagit att lägga till en asterisk – genus* - till begreppet (Lykke, 2016). Utöver genus diskuteras 
även socialt kön, som ibland används synonymt med genus, vilket har använts av kvinnoforskare 
för att markera att kön utgör en grundläggande social kategori i likhet med klass eller etnicitet 
(Bergqvist 1994: 16). En av de första med att diskutera genusbegreppet i Sverige, var Yvonne 
Hirdman. Hirdman menar på att det finns en skillnad mellan genus och socialt kön. Socialt kön 
kräver att det finns en distinktion gentemot biologiskt kön och en sådan distinktion menar 
Hirdman, är omöjlig att göra i praktiken. Genus däremot, innefattar både det sociala och det 
biologiska. Att definiera exakt vad det biologiska och sociala är dock inte heller någon enkel 
uppgift då det biologiska och sociala inte är oberoende av varandra (SOU: 1990:44, 75–76).  
 
Kathleen B. Jones och Anna G. Jónasdóttir diskuterar och förklarar att kön och genus 
(sex/gender) kan fungera som en analytisk kategori i statsvetenskaplig forskning. De menar att 
sex/gender måste ses i sitt historiska sammanhang och innefatta en förståelse för att kön/genus 
är uttryck för makt. De använder denna term, sex/gender, för att visa på att könstillhörigheten 
både har biologiska och sociala aspekter. Genom att betrakta kön som en analytisk kategori så 
omdefinieras och breddas möjligheten att studera politik. Vidare, genom att betrakta kön på detta 
sätt, så erkänns de politiska aspekterna av sexualitet (Jones & Jónasdóttir, 1998: 7–9).  
 
Det finns alltså mängder med olika sätt att se på kön och genus och det är för den här uppsatsen 
både svårt och till viss del onödigt att avgränsa sig till en specifik syn på kön och genus. Jag 
kommer till viss del utgå ifrån Hirdmans resonemang om genus och till vis del Jones & 
Jónasdóttirs. Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader mellan män och kvinnor i 
motionsskrivandet. För att göra detta kan jag inte låsa fast in mig i alltför hårda 
begreppsdefinitioner, och kommer därmed att utgå från en lite mer vardaglig syn på män och 
kvinnor. För att både fånga in de sociala samt biologiska aspekterna av kön kommer män som till 
utseendet ser ut som män och har ett ”manligt” namn att betraktas som en man och vice versa 
för kvinnor. Ordet kön används i denna uppsatsen för bekvämlighetens skull och det som då 
avses är både de biologiska och sociala aspekterna av kön. 
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3.2 Kvinnors intressen 
Intressebegreppet är ett centralt begrepp inom den politiska teorin och använd även mycket i ett 
köns- eller kvinnoperspektiv. Den intresseteori som ligger som utgångspunkt för denna uppsats 
är den Jónasdóttir utvecklat. Intressebegreppet har sitt ursprung från det latinska ”inter esse” 
som betyder att vara (esse) bland ”(inter). De objektiva kvinnointressena grundar sig enligt 
Jónasdóttir på samhällets könsdelade aktiviteter. Dessa intressen består av rätten att få delta i den 
politiska strukturen som kvinnor. Det objektiva är att vara bland, alltså själva deltagandet. 
Kvinnor har enligt Jónasdóttir ett objektivt intresse att vara bland de som formar och bestämmer 
villkoren för våra liv. Själva innehållet eller resultatet av detta deltagandet är enligt Jónasdóttir de 
subjektiva intressena och kan enbart bestämmas på empirisk väg. Utifrån detta resonemang kan 
alltså Intressebegreppet kortfattat sägas ha en dubbel innebörd som består av två 
sammanhängande aspekter eller moment. Dessa är formaspekten som handlar om att vara bland 
i.e. aktivt deltagande och innehållsaspekten som berör vid det resultat eller konsekvenser av de 
subjektiva värden som politiken för med sig och distribuerar (Jónasdóttir, 1985: 18–22).  
Jónasdóttir beskriver dessa två aspekter på följande sätt:  
 

…formaspekten – kravet ≫ att vara bland ≫, dvs kravet på att deltaga i samhällets allmänna 
angelägenheter och i kontrollen över dem. Den andra är innehålls- eller konsekvensaspekten – som rör 
frågan om hur de substantiella värden som politiken realiserar och fördelar ser ut i förhållande till 
utdelning som olika grupper behöver, önskar och kräver. (Jónasdóttir, 2003: 167).  

 
Formaspekten avser det objektiva intresset kvinnor har av att få delta i den politiska strukturen 
som kvinnor. Det objektiva är att vara bland, alltså själva deltagandet. Kvinnor har enligt 
Jónasdóttir ett objektivt intresse att vara bland de som formar och bestämmer villkoren för våra 
liv. Innehållsaspekten avser istället själva innehållet eller resultatet av detta deltagandet vilket är 
subjektiva intressen. Av dessa två aspekter är formaspekten bättre lämpat för teoretisk 
bestämning medans innehållsaspekten måste hanteras som empiriskt öppet.  
 

Figur 3.1 Betydelsen av kön i motionsskrivandet: en modell för empirisk analys. 

Politikens innehåll 
Könsneutral Könsspecifik 

 
Politikens 

form 

Könsneutral Ej könsskillnad i form 
Ej könsskillnad i innehåll 

Ej könsskillnad i form 
Könsskillnad i innehåll 

Könsspecifik Könsskillnad i form 
Ej könsskillnad i innehåll 

Könsskillnad i form 
Könsskillnad i innehåll 

Kommentar: Uppsatsförfattarens illustration utifrån Jónasdóttirs resonemang om form- och innehållsaspekten (Jónasdóttir, 
1985;2003). 
 
Diskussioner som berör innehållsaspekten förs med fördel utifrån termer som önskemål, krav 
och preferenser (Jónasdóttir, 2003: 180). Utifrån dessa två aspekter kan en enkel analysmodell 
skapas som fångar in både formaspekten och innehållsaspekten. Denna illustreras i figur 3.1. 
Denna figur skall dock inte uppfattas som att formen och innehållet antingen är helt könsspecifik 
eller helt könsneutral. Den skall istället uppfattas som att formen och innehållet kan vara mer 
eller mindre könsspecifik och mer eller mindre könsneutral. 
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Figur 3.2 Förhållandet mellan politikens form och innehåll: en modell för empirisk analys 

 
 
 
 
 
Kommentar: Uppsatsförfattarens illustration utifrån Oskarson & Wängneruds resonemang om form- och innehållsaspekten 
(Oskarson & Wängnerud, 1996). 
 
Det har även gjorts ett tillägg till denna teori om form och innehåll vilket är att det är först när 
deltagandet ökar som det går att urskilja specifika skillnader i innehållet i.e. det är först när en 
grupp har politiska resurser som den kan formulera och utveckla dess intressen (Oskarson & 
Wängnerud, 1996:38). Detta förhållande mellan deltagande och utveckling av specifika intressen 
illustreras i figur 3.2. 
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4 Metod 

 I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts för datainsamlingen till uppsatsen samt en diskussion kring vad 
dessa val får för konsekvenser. Dessutom beskrivs hur datainsamlingen har skett samt hur data analyserats. 
 

4.1 Introduktion 
Denna uppsats har en deduktivt ansats, vilket innebär att utifrån den kunskap som finns på ett 
område och teoretiska övervägren kring området så formuleras en hypotes eller forskningsfrågor 
som därefter granskas på empirisk väg (Bryman, 2011:26). En bred grund av tidigare forskning 
gällande kvinnors intressen presenteras för att skapa förståelse för vad som har gjorts på området 
och hur frågan om subjektiva och objektiva intressen kan tacklas på olika sätt. För att besvara 
forskningsfrågorna analyseras sedan det empiriska materialet i form av riksdagsmotioner som 
därefter kopplas samman med teori och tidigare forskning. 
 
För att genomföra denna uppsats appliceras ett kvantitativt angreppssätt. Kvantitativ forskning 
kan betraktas som en forskningsstrategi där kvantifiering betonas vad det gäller insamling av 
material, samt analys av data. Vidare innehåller kvantitativ forskning ett deduktivt synsätt på 
förhållandet mellan teori och praktisk forskning (Bryman, 2011: 40). Detta är lämpligt för denna 
uppsats då ett stort antal motioner skall granskas och analyseras. Det kvantitativa i denna uppsats 
är alltså genereringen av kvantitativa data vilket är en central del för denna uppsats.  
 

4.2 Urval 
Denna uppsats är avgränsad till fristående motioner som är skrivna år 2015. Anledningen till att 
det är just år 2015 som undersöks, är att det ligger nära i tid och att samtliga motioner har 
behandlats och beslutats om. Den är också avgränsad på så sätt att den enda analys som görs av 
motioner som är skrivna av kvinnor och män tillsammans, är vilket parti de tillhör, vilket utskott 
som motionerna blivit tilldelade och om motionen fått avslag eller bifall. Att avgränsa sig till 
fristående motioner från endast ett år skulle möjligtvis kunna ha konsekvenser för resultatet. 
Detta då antalet motioner tenderar att öka desto närmare val det är (Riksdagen, 2017). Jag är 
dock av åsikten att då antalet motioner är så pass stort så kan resultatet generaliseras till den 
allmänna motionstiden under andra år.  
 
Andra val som har gjorts är gällande vilka kategorier som skulle undersökas utöver kön. Den 
främsta anledning till att inte enbart undersöka skillnader mellan vilka politikområden manliga 
och kvinnliga riksdagsledamöter prioriterar i motionsskrivandet, är att en sådan undersökning lätt 
blir väldigt platt (Wängnerud, 1999:26). Det är av denna anledning jag valt att undersöka flera 
olika delar av motionerna vilka är; vilket politikområde tillhör de; vilket utskott har motionen 
tilldelats till; är författaren eller författarna män eller kvinnor; vilket parti författaren eller 
författarna tillhör; är motionen skriven av en eller flera personer; har motionen fått avslag eller 
bifall och slutligen; innehåller motionen ett eller flera yrkanden. Genom att undersöka alla dessa 
kategorier skall könsskillnader, både vad det gäller innehålls- och formaspekten, identifieras i 
motionsskrivandet.  
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4.3 Metod för insamling och analys av empiriskt material 
Kvinnoforskning kännetecknas inte av någon speciell metod utan av ett teoretiskt angreppssätt 
(Bergqvist, 1996: 27). Detta innebär att materialet och de frågor jag ställer, vägleds av ett 
könsperspektiv och ambitionen är att integrera detta perspektiv vid en analys av materialet i form 
av fristående motioner.  
 
Den metod som är bäst lämpad för att uppfylla uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar 
är en kvantitativ innehållsanalys. En innehållsanalys är en metod som kretsar kring att analysera 
dokument och texter och därefter, på ett systematiskt och replikerbart sätt kvantifiera innehållet. 
Innehållsanalysen kan beskrivas som en forskningsteknik som handlar om en objektiv, 
systematisk och kvantitativ beskrivning av konkret innehåll i kommunikation. Vidare skulle denna 
metod kunna sägas innebära varje teknik som används för att objektivt och systematiskt beskriva 
det karaktäristiska i olika slags budskap. Det centrala i en innehållsanalys är alltså objektivitet och 
systematik. Detta medför att undersökning enkelt kan replikeras då analysprocessen inte speglas 
av forskarens subjektiva värderingar. Med det konkreta innehållet, som nämnts ovan, avses det 
påtagliga innehållet i det tema eller område som undersöks (Bryman, 2011: 281–282). Vid en 
innehållsanalys är det vanligt att forskaren vill koda texten i termer av vissa områden. Det som då 
är intressant, är en kategorisering av den företeelse som skall undersökas (Bryman, 2011: 290).  
 
Ambitionen, har varit att objektivt och systematiskt kategorisera riksdagsledamöternas fristående 
motioner från år 2015. Ett analysschema har även konstruerats för att underlätta processen att 
placera motionerna i olika kategorier utan att reliabiliteten försvagas. Ett analysschema är kort 
sagt ett enkelt schema skapat för att beskriva principerna för kodningen i en innehållsanalys 
(Bryman, 2011: 291). Samtliga motioner som undersökts finns att tillgå på Riksdagsförvaltningens 
hemsida (Riksdagsförvaltningen). 
 

Figur 4.1 Analysschema för kategorisering av motioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att operationalisera hur innehållsaspekten skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga 
riksdagsledamöter i motionsskrivandet kommer alltså motionerna kategoriseras utifrån vilket 
politikområde de handlar om, vilket utskott som motionen blivit tilldelad till samt hur många 
yrkanden motionen innehåller. Vad det gäller yrkandena så kommer de att kategoriseras utifrån 
om de innehåller ett eller flera yrkanden. Det exakta antalet yrkanden kommer inte återges, då det 
inte är av någon större relevans för denna uppsats. Vad det gäller utskott så anges endast det 

Politikområde Antal 
författare 

Tilldelat 
utskott 

Yrkanden Beslut Parti 

Innehåll Form 

Kön 
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utskott som motionen blivit tilldelad till och inte alla utskott som motionen blivit behandlad i. 
Detta för att det skall vara möjligt att, övergripande identifiera vilken sorts politikområden 
kvinnor och mäns motioner handlar om. Det är det utskott som motionen blivit tilldelad till som 
visar tydligast på vilken sorts fråga som den berör. På detta sätt krävs det inte heller någon 
subjektiv tolkning för att utröna vilket utskott som motionen främst hör till.  
 
När politikområde för motionerna skall anges så har jag i största möjliga utsträckning utgått ifrån 
det område som det står angett i motionen att den behandlar. En betydande andel motioner 
anges dock behandla mer än ett område. I dessa fall har jag utgått ifrån motionens titel, 
motivering och yrkanden för att bestämma vilket politikområde som den fokuserar på. Exempel 
på detta är en motion som anges behandla både tryck- och yttrandefrihetsfrågor samt kommunala 
och regionala frågor. Titeln för motionen är ”Bättre skydd för journalister och medieredaktioner” 
(Motion 2015/16:2491). Yrkandena i motionen är följande: 
 

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att 
värna tryck- och yttrandefriheten och utveckla arbetet mot hot, våld och andra olagliga angrepp mot 
journalister och medieredaktioner och tillkännager detta för regeringen. 

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge förföljda konstnärer en fristad i Sverige 
och tillkännager detta för regeringen. (Motion 2015/16:2491). 

 
Vidare är de enda meningarna som berör kommunala och regionala frågor, en potentiell åtgärd 
för att värna om yttrandefriheten: 
 

Ett sätt att praktiskt värna yttrandefriheten är att ge konstnärer en fristad i Sverige. Kommuner eller regioner som vill 
bidra till att värna om yttrandefriheten, kan erbjuda författare, bildkonstnärer, musiker, dramatiker, journalister och 
andra professionella konstnärer som lever under hot i sina hemländer, en fristad under två år. […] Det är viktigt att så 
många kommuner som möjligt är beredda att ta sitt ansvar och ge förföljda konstnärer en fristad. (Motion 
2015/16:2491). 

 
Det som framträder är att motionen i stort behandlar yttrandefrihet och att åtgärden berör 
kommuner. Därmed anges motionen behandla tryck- och yttrandefrihetsfrågor. 
 
Slutligen skall det nämnas att för motioner som är skrivna av män och kvinnor tillsammans, så 
anges inte politikområdet, då det uppsatsen framförallt undersöker är skillnader mellan män och 
kvinnor. Det är dock möjligt att det hade varit av intresse att undersöka huruvida det går att 
identifiera mönster mellan motioner som är gemensamt skrivna av kvinnor och män samt de 
motioner som är skrivna av enbart män eller kvinnor. Det skall dock nämnas att på grund av de 
tidsramar som fanns för denna uppsats, har detta inte genomförts.  
 
För att operationalisera formaspekten kategoriseras motionerna utifrån parti, beslut samt antal 
författare och dessa i förhållande till kön. När kön skall anges så benämns de vara skrivna av en 
man, kvinna eller man och kvinna. Då denna uppsats utgår en något vardaglig syn på kön och genus 
så kommer, som tidigare nämnt, män som ser ut som män och har ett ”manligt” namn att 
kategoriseras som man och motsvarande för kvinnor. Detta var det lämpligaste tillvägagångssättet, 
då riksdagsledamöters kön inte anges, vare sig i motionerna eller riksdagens lista över ledamöter 
och att det är omöjligt att för mig att veta vilket kön enskilda riksdagsledamöter identifierar sig 
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med. På detta sätt erkänns till viss del både de sociala och biologiska aspekterna av kön. När antal 
författare för motionen skall anges, så har motioner skrivna av en person angivits som enskild och 
motioner författade av två eller fler personer, angivits som flera. När partitillhörigheten för 
motionernas författare skall anges, så har samtliga författares partitillhörighet angivits om de är 
skrivna av riksdagsledamöter från olika partier. Detta för att identifiera skillnader mellan hur 
manliga och kvinnliga riksdagsledamöter samarbetar mellan partierna i motionsskrivandet. 
Motioner som är författade av riksdagsledamöter som har lämnat sitt parti under denna 
mandatperiod, men som representerade partiet när motionen lämnades in hanteras, som alla 
andra riksdagsledamöter. Det förekom inga fall då en motion var skriven av en riksdagsledamot 
som, vid tillfället när motionen lämnades in, hade lämnat sitt parti. Vad det gäller motionernas 
beslut så anges de antingen ha fått avslag eller bifall. Detta oavsett antalet yrkanden i motionen 
som fått bifall eller delvis bifall.  
 

4.4 Forskningsdesign  
Forskningsdesign är också något som är viktigt att ha i åtanke för att bestämma upplägget för en 
studie. Det handlar om vilka ramar som finns för generering av empiriska data som passar till 
studiens frågeställningar, samt vilka kriterier som behöver uppfyllas (Bryman, 2011:47). Dessa 
kriterier är framförallt reliabilitet, reifikation och validitet. Den forskningsdesign som är bäst 
lämpad för denna uppsats är en tvärsnittsdesign. En tvärsnittdesign innebär att materialet, i form av 
data, samlas in från mer än ett enstaka fall, ofta ett större antal, vid en speciell tidpunkt i syfte att 
generera en uppsättning kvantifierbara data med koppling till åtminstone två variabler. Dessa 
granskas sedan med ambitionen att hitta mönster vad det gäller olika slags samband (Bryman, 
2011: 64). Detta passar väl in på denna kandidatuppsats då materialet har samlats in från ett stort 
antal fall, i form av motioner. Dessa har därefter granskats för att hitta samband mellan 
könstillhörighet och ett antal andra kategorier. Som tidigare nämnt finns det vissa kriterier som 
behöver uppfyllas samt övervägas vid samhällsvetenskaplig forskning. Dessa kriterier är 
reliabilitet och validitet. 
 
4.4.1 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om huruvida undersökningens resultat skulle bli detsamma om 
undersökningen skulle genomföras igen. Det handlar om i vilken mån det går att utesluta att 
resultatet kan bero på slumpmässiga faktorer eller tillfälliga förhållanden (Bryman, 2011: 48). Det 
handlar alltså till stor del om kvalitén kring de mått som forskaren använder (Bryman, 2011: 65). I 
denna uppsats stärks reliabiliteten av att de begrepp som används tydligt förklaras samt att alla 
steg i forskningsprocessen utförligt redogörs. Något som dock sänker reliabiliteten något, är att 
det till viss del förekommer subjektiv tolkning kring vilket politikområde vissa motioner 
behandlar. Detta berör som tidigare nämnt motioner som berör flera politikområden och dess 
huvudsakliga politikområde skall anges. Tillvägagångsättet för att avgöra detta har dock 
redovisats ovan och majoriteten av motionerna berör enbart ett politikområde så det är i min 
mening, inget alltför stort reliabilitetsproblem.  
 
4.4.2 Validitet 
Validitet handlar om huruvida de slutsatser som genererats från en studie hänger ihop eller ej. En 
viktig del av validitet som framförallt är relevant för kvantitativ forskning är mätningsvaliditet vilket 



 18 

handlar om det som skall undersökas faktiskt är det som undersöks utifrån material och metod. 
Intern validitet är också något som bör tas hänsyn till vilket oftast har med frågor om kausalitet att 
göra. Det handlar alltså om vad som påverkar vad – orsak och verkan (Bryman, 2011: 50). Vidare 
är extern validitet en del av validitet som handlar om huruvida resultaten från en undersökning kan 
generaliseras utöver den specifika kontexten som undersökningen är gjord i (Bryman, 2011: 51). 
För undersökningar med tvärsnittsdesign tenderar den interna validiteten vara låg, då det är svårt 
att fastslå en viss orsaksriktning. Den externa validiteten brukar dock vara hög då man gjort ett 
slumpmässigt urval i motsats till undersökningar som har ett icke-slumpmässigt urval (Bryman, 
2011: 66).   
 

Jag skall lämna skriften till vår riksdagsman och ha honom göra den till sin motion i riksdagen, så skall det bli lag på 
det jag säger… Vi bönder hålla alltid ihop när det gäller våra egna fördelar eller rättigheter, och det är väl ingen som 
vill neka till att vi bönder ha de mesta krösena i hela Sveriges land. Och skulle något sådant som jag aldrig tror kunna 
hända, som att han Bäckarpen inte skulle vilja föra fram min motion, så lovar jag att visa honom vad han är för en 
karl att ha i riksdagen. (Bondeson, 1904: 82) 

 
Detta citat kommer från den andra delen av romanen Skolläraren John Chronschoughs memoarer. 
Kontexten av detta citat är att bonden är irriterad över att folk plockar lingon på hans mark och 
genom att skriva till en riksdagsledamot kan han få hjälp med att avskaffa allemansrätten. ”All 
offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare” (Bull & 
Sterzel, 2013: 48) står det i regeringsformen. Riksdagsledamöternas främsta uppgift skulle kunna 
sägas vara att företräda folket och dess väljare. Så i vilken mån går det att urskilja intressen genom 
att undersöka motioner? Hur mycket väljer enskilda riksdagsledamöter vad de vill skriva om i 
motioner och hur mycket styrs de av partiets värden och väljarnas röster?  
 
Detta är något som jag funderat mycket över i förhållande till uppsatsens mätningsvaliditet. Då 
uppsatsens syfte är att identifiera skillnader mellan kvinnliga manliga riksdagsledamöters 
motioner. Trots detta, då både manliga och kvinnliga riksdagsledamöter har som uppgift att 
företräda folket så det är inget hinder för att identifiera könsskillnader i motionsskrivandet. Vad 
det gäller den externa validiteten så är den hög, då det är ett slumpmässigt urval av motioner som 
gjorts, eller rättare sagt, inget urval av själva motionerna har gjorts i denna uppsats. Något som 
skulle kunna påverka den externa validiteten är att då det är fristående motioner från endast ett år 
som undersöks. Detta då antalet motioner tenderar att öka desto närmare val det är (Riksdagen, 
2017). Jag är dock av åsikten att då antalet motioner är så pass stort så kan resultatet generaliseras 
till den allmänna motionstiden under andra år. Den interna validiteten är för denna uppsats är 
däremot låg då det inte går att fastslå någon orsaksriktning till resultatet. Detta är dock förväntat 
då uppsatsen syfte är att beskriva skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga ledamöters 
motioner, och inte att förklara dem.  
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4.5 Etiska aspekter 
En viktig etisk aspekt att ha i åtanke vid denna typ av studier är att när kategoriseringar görs av 
vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” så föreligger det en risk att reproducera fördomar om 
könen istället för att föra forskningen framåt (Wängnerud, 1999: 62). Ett sätt för att undvika 
detta är att avstå från att i förväg bestämma vilka politikområden eller fördelningar i politiken 
som förväntas vara kvinnliga respektive manliga och att istället, utifrån den faktiska fördelningen 
kategorisera resultaten. Därmed blir resultatet en beskrivning som utgår i grunden från empirin. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska resultat i form av en rad tabeller och figurer som förehåller sig till 
uppsatsens teori samt kopplas till tidigare forskning. 
 

5.1 Formaspekten i motionsskrivandet 
För att kunna besvara uppsatsens första frågeställning som behandlar motionsförfattandets 
formaspekt, presenteras här resultat som härrör till hur det aktiva deltagandet skiljer sig åt mellan 
manliga och kvinnliga riksdagsledamöter samt partierna. Vidare presenteras resultat kring vilket 
beslut, män och kvinnors motioner får. Därutöver presenteras resultat kring hur 
riksdagsledamöterna samarbetar mellan könen samt mellan partierna i motionsskrivandet.  
 
Figur 5.1 Procent av motioner skrivna av kvinnliga respektive manliga ledamöter samt procent av motioner som 

är skrivna män och kvinnor tillsammans. 

 
 
Figur 5.1 visar på flera viktiga resultat. Dels att deltagandet mellan manliga och kvinnliga 
riksdagsledamöter i motionsskrivandet skiljer sig åt markant och dels att en stor del motioner 
skrivs av män och kvinnor tillsammans. Deltagandet mellan män och kvinnor skiljer sig med 17 
procentenheter. Denna siffra skall dock ses i förhållande till den totala könsskillnaden i riksdagen 
vilken är 5.4 procentenheter. Alltså skrivs de flesta motioner av män, därefter skrivs flesta av män 
och kvinnor tillsammans och den minsta andelen motioner skrivs av kvinnor. Redan i detta 
skedde går det att se att deltagandet inte är könsneutralt då den finns en stor skillnad i frekvens 
av motioner mellan könen.  
 
Deltagandet i motionsskrivandet skiljer sig mycket mellan män och kvinnor där manliga 
riksdagsledamöter skriver betydligt fler motioner än kvinnliga och denna trend stämmer även för 
de flesta riksdagspartierna. I tabell 5.2 går det att utläsa könsfördelningen i motionsskrivandet 
utifrån partitillhörighet. Resultatet påvisar att deltagandet skiljer mycket åt mellan partierna. 
Partierna med högst andel av motioner skrivna av kvinnor är moderaterna med 36 procent och 
Socialdemokraterna med drygt 33 procent. Partierna med lägst andel motioner författade av 
kvinnor är Sverigedemokraterna med 13 procent och Centerpartiet med 16 procent. Det är också 
dessa fyra partier som har jämnast respektive ojämnast fördelning av motioner av män och 
kvinnor. 

Kvinnor Män Män och kvinnor

43% 

31% 26% 
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Figur 5.2 Procent av motioner som är skrivna av kvinnor, män samt av både män och kvinnor utifrån 
partitillhörighet. 

 
 
Vidare visar figur 5.2 att partierna med flest motioner av män och kvinnor tillsammans är 
Vänsterpartiet med 100 procent, Socialdemokraterna med strax över 46 procent och Liberalerna 
med 43 procent. Vänsterpartiet är också det enda partiet som endast skriver motioner av män 
och kvinnor tillsammans och Socialdemokraterna är det enda partiet med flest motioner skrivna 
av kvinnor. Utifrån teorin om förhållandet mellan deltagande och specifika intressen så är det att 
förvänta att de största skillnaderna vad det gäller innehåll mellan män och kvinnor förekommer i 
partierna med högst andel motioner skrivna av kvinnor, vilket är Moderaterna och 
Socialdemokraterna. Att Socialdemokraterna är ett av de partier med högst andel motioner 
skrivna av kvinnor är kanske inte så förvånade då det är ett, av de två, riksdagspartier med fler 
kvinnliga ledamöter än manliga. Något som däremot är förvånande är att miljöpartiet som också 
har fler kvinnliga ledamöter än manliga, har ett såpass lågt deltagande från kvinnliga ledamöter 
med endast 19 procent. Alla dessa procenttal skall dock ses i förhållande till könsfördelning i 
partierna som presenterades i bakgrundskapitlet.  
 

Tabell 5.3 Procent av kvinnliga och manliga riksdagsledamöter som skriver ensamma respektive tillsammans. 
                             Kvinnor Män 

Enskild En eller flera Enskild En eller flera 
85% 15% 75% 25% 

 
Tabell 5.4 Procent av kvinnors, mäns respektive kvinnor och mäns, motioner med bifall. 
Kvinnor Män Män och kvinnor 

Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 
1,2% 98,8% 2,6% 97,4% 15% 85% 

 
Det visar sig också att samarbeten mellan män och kvinnor skiljer sig åt betydligt. Män 
samarbetar i motionsskrivandet i högre grad än kvinnor. 25 procent av mäns motioner är skrivna 
av två eller fler personer medan motsvarande siffra för kvinnor är 15 procent, vilket illustreras i 
tabell 5.3. Vidare går det att identifiera skillnader mellan hur många av mäns respektive kvinnors 
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motioner som får någon form av bifall. 2,6 procent av mäns motioner får bifall medan endast 1,2 
procent av kvinnors får bifall. Detta illustreras i tabell 5.4 och innebär att mer än dubbelt så 
många av mäns motioner får bifall jämfört med kvinnors. Vidare går det att utläsa i denna tabell 
att hela 15 procent av motioner, som är skrivna män och kvinnor tillsammans, får bifall.  
 

Tabell 5.5 Partiöverskridande samarbeten i motionsskrivandet utifrån kön. 
Partier Kvinnor Män Män och kvinnor 

L/M/C/KD - 14 28 
L/MP - - 1 

M/C/KD - - 6 
L/M/C - - 1 

L/M - - 1 
V/MP - - 1 

L/MP/S/V - - 1 
 
Det sista som tas upp kring motionernas formaspekt är hur manliga och kvinnliga 
riksdagsledamöter samarbetar mellan partierna och detta presenteras i tabell 5.5. Det visar sig att 
enbart manliga riksdagsledamöter i allianspartierna samarbetar i motionsskrivandet över 
partigränserna. Det visar det sig också att när män och kvinnor skriver tillsammans så är 
partiöverskridande samarbeten betydligt vanligare. Det är dock även i dessa samarbeten 
framförallt allianspartierna som skriver tillsammans. Undantagen är en motion, skriven av 
manliga och kvinnliga riksdagsledamöter i Vänsterpartiet och Miljöpartiet, samt en motion 
skriven av manliga och kvinnliga ledamöter i Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet. 
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5.2 Innehållsaspekten i motionsskrivandet 
Här presenteras uppsatsens resultat gällande motionernas innehåll och det första som tas upp är 
vilka politikområden manliga och kvinnliga ledamöter prioriterar i motionsskrivandet och 
skillnaderna mellan dessa. Vidare presenteras resultat gällande vilket utskott, män och kvinnors 
motioner blir tilldelade och slutligen redovisas skillnader mellan hur många yrkanden mäns och 
kvinnors motioner innehåller. 
 

Figur 5.6 Kvinnors topp-10 politikområden i motionsskrivandet. 

 
Figur 5.7 Mäns topp-10 politikområden i motionsskrivandet. 

 
 
Av figur 5.6 och 5.7 så går det att identifiera att flera politikområden återfinns på både mäns och 
kvinnors top-10 lista. Dessa är Hälsa & sjukvård, Infrastruktur, Skolväsendet, Inkomstskatt, 
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Trafiksäkerhet, Skatteförfarande & folkbokföring samt Alkohol, narkotika, dopning & 
tobaksfrågor. 
 
Det är också intressant att se att Hälsa och sjukvård är det område kvinnor skriver mest om. 
Detta då Lena Wängnerud menade att sjukvård är ett område som hör samman med begreppet 
reproduktion och är typiskt kvinnligt (Wängnerud, 1999: 62). 
 
Sue Thomas kom, som tidigare nämnt, i en undersökning av kvinnors deltagande i politiken i 
USA fram till att kvinnor har breddat de politiska områdena så de även inkluderar frågor som i 
större grad rör kvinnor, barn och familjer. (Thomas, 1994:61, 105). Vissa spår av detta går även 
att identifiera i denna uppsats. Ett av kvinnors top-10 områden är Familjerätt vilket inte återfinns 
på manliga ledamöters top-10 lista. Detta innebär dock inte att män inte skriver om familjerätt, 
utan endast att kvinnor skriver betydligt fler motioner kring detta område. 
 
Det går också att se att både kvinnor och män har vissa skilda områden som inte återfinns på 
motsvarande köns lista. Specifika områden för kvinnliga ledamöter är Familjerätt, 
Socialtjänstfrågor och Polisfrågor. Motsvarande områden för manliga ledamöter är Straffrättsliga 
frågor, Kommunala & regionala frågor och Högskola.  
 
Något som är viktigt att notera är dock att vissa politikområden, som både män och kvinnor 
skriver mycket om, kan skilja sig mycket åt i antal. Detta blir framträdande då områden med 
störst könsskillnad till antal undersöks. Det visar sig att Infrastruktur, som män skriver mest om 
och kvinnor näst mest om, också är den fråga med störst könsskillnad till antal vilket går att 
utläsa ur figur 5.8. 
 

Figur 5.8 Politikområden i motioner med störst könsskillnad utifrån antal. 

 
*Kommentar: Utgiftsområde 16 handlar om fördelning av resurser inom utbildning och forskning. 
**Kommentar: Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor. 
 

Vidare går det att se i figur 5.8 att män skriver fler motioner om Polisfrågor än kvinnor, trots att 
Polisfrågor utgör ett av kvinnors top-10 mest skrivna områden för motionsskrivande men inte ett 
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av mäns. Andra sådana områden är Skolväsendet samt Hälsa och sjukvård, vilket tyder på att män 
och kvinnor prioriterar liknande områden men eftersom män skriver betydligt fler motioner, 
uppstår dessa stora skillnader till antal. Ett annat intressant resultat är att endast män har skrivit 
om Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning. Av områdena med störst 
könsskillnad så är Hälsa och sjukvård, det enda området där antalet kvinnliga författare överstiger 
antalet manliga.  
 
För att se undersöka i hur stor utsträckning dessa resultat har med könstillhörighet att göra, så 
presenteras i tabell 5.9 kvinnliga och manliga ledamöters mest skrivna om politikområde utifrån 
partitillhörighet. Det som framkommer är att för samtliga partier förutom Centerpartiet och 
Liberalerna så skiljer sig det åt mellan män och kvinnor beträffande vilket område som det skrivs 
mest om. Vidare är det av intresse att kvinnor hos fyra av de åtta partierna, vilka är 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, så är Hälsa och 
sjukvård det mest omskrivna området. Detta medans Hälsa och sjukvård inte är den främsta 
frågan hos något av partierna för män. Däremot är Infrastruktur det främsta området för män i 
de tre partierna Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Vidare är Infrastruktur det 
främsta områden även för kvinnor i Liberalerna och för kvinnor i Centerpartiet är Infrastruktur 
och Skolväsendet det främsta politikområdet med lika många motioner skrivna om dessa 
områden.  
 

Tabell 5.9 Kvinnors respektive mäns främsta politikområden i motionsskrivandet. 
 Politikområde 

Parti Kvinnor Män 
S Hälsa och sjukvård Högskolan 
M Hälsa och sjukvård Inkomstskatt 
SD Hälsa och sjukvård Skolväsendet 
MP Infrastruktur * 
C Infrastruktur/Skolväsendet Infrastruktur 
V - - 
L Infrastruktur Infrastruktur 

KD Hälsa och sjukvård Infrastruktur 
*Kommentar: Miljöpartiets manliga ledamöter har flera politikområden med lika många motioner skrivna om vilka är; 
Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor, Djurskydd, Folkhälsofrågor, Författningsfrågor, Hälso- och 
sjukvårdsfrågor, Infrastruktur, Kommunala och regionala frågor, Livsmedelspolitik, Skolväsendet samt Arbetsmarknad 
och arbetsliv. 

 
Ett annat intressant resultat är att män skriver om fler olika områden, vilket framkommer i tabell 
5.10.  
  

Tabell 5.10 Antal olika politikområden som tas upp i kvinnors respektive mäns motioner 
Kvinnor Män 

132 153 
 
Det rör sig framförallt om vissa väldigt specifika områden med enbart några få motioner e.g. 
arktiska rådet, elsäkerhet eller åldersgräns för kosmetiska solarier, vilka inte faller under några 
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större andra politikområden. Det finns dock vissa områden, med något fler motioner, som enbart 
män skriver om. Dessa är Skogspolitik och Förebyggande av terrorism. Det skall dock nämnas att 
det även för kvinnor finns det vissa mer specifika områden som inte män skrivit om e.g. Global 
utveckling, Förutsättningar för svensk film eller En ny lag om personnamn. Det var totalt 7 
områden som endast kvinnor skrev om och motsvarande siffra för män var 28.  
 
För att kunna se övergripande samband, trots att det finns ett flertal områden med enbart några 
få motioner skrivna om, så har även motionernas fördelning i utskott undersökts. Av figur 5.11 
framgår det att kvinnors motioner framförallt blir tilldelade Socialutskottet och Trafikutskottet. 
Mäns motioner blir främst tilldelade Trafikutskottet och Justitieutskottet. Motioner som är 
skrivna av män och kvinnor tillsammans blir framförallt tilldelade Socialutskottet och 
Utbildningsutskottet. Det utskott ditt minst motioner tilldelas är Försvarsutskottet, vilket gäller 
män, kvinnor samt män och kvinnor. Det är här viktigt att notera att Socialutskottet är det enda 
utskottet där majoriteten av motionerna författades av kvinnor.  
 

Figur 5.11 Antal motioner av män, kvinnor samt män och kvinnor, som blivit tilldelade respektive utskott. 

 
I figur 5.12 redovisas de utskott som tilldelats flest motioner av män respektive. Något som är 
intressant här, är att det vanligaste utskottet för kvinnor har ett betydligt högre procenttal än det 
vanligaste utskottet för män. Det är också intressant att fyra, av fem, utskott, som tilldelats flest 
motioner av män och kvinnor, är gemensamt mellan könen även om procenttalen skiljer sig 
något åt. Det enda utskottet som är specifikt för kvinnor är, Socialutskottet och det enda som är 
specifikt för män, är Justitieutskottet.  
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Att Trafik- och Justitieutskottet är de två utskott dit flest av mäns motioner tilldelas, speglar även 
könsfördelningen av platserna i utskotten, då dessa utskott tillhör de där män är 
överrepresenterade. Även Skatteutskottet är ett av de utskott där män har en överrepresentation 
av platser. Vad det gäller Utbildningsutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet är det däremot 
flest kvinnor, som har platser i utskotten. Om könsfördelningen av platserna spelar en viktig roll 
kring vilka slags politikområden män och kvinnors motioner handlar om, så är det förvånande att 
dessa utskott blir tilldelade så många av mäns motioner. Detta tyder på att könsfördelningen av 
platser i utskotten påverkar till viss del men är av underordnad betydelse. Att Trafik- och 
Skatteutskottet utgör två av de utskott som tilldelas de flesta av kvinnornas styrker att 
könsfördelningen av platser i riksdagen inte påverkar särskilt mycket. 
  

Tabell 5.12 Utskott dit störst procent av mäns och kvinnors motioner tilldelas. 
Utskott 

Kvinnor Män 
Socialutskottet (16,1%) Trafikutskottet (12,9%) 
Trafikutskottet (10,9%) Justitieutskottet (10,5%) 

Miljö- och jordbruksutskottet (10,3%) Utbildningsutskottet (9,5%) 
Skatteutskottet (9,8%) Skatteutskottet (9,2%) 

Utbildningsutskottet (8,7%) Miljö- och jordbruksutskottet (9,2%) 
 
Det är i Socialutskottet och Justitieutskottet de största procentuella skillnaderna förekommer 
mellan könen, vilket illustreras i tabell 5.13. Det visar sig att 16,1 procent av kvinnors motioner 
tilldelas Socialutskottet medans motsvarande siffra för män är 8,1, procent vilket innebär en 
skillnad på 8 procentenheter. Skillnaden mellan män och kvinnor för Justitieutskottet är 4,4 
procentenheter.  
 

Tabell 5.13 Utskott med störst procentuell skillnad mellan män och kvinnor. 
Kvinnor Män Skillnad 

Socialutskottet (16,1%) Socialutskottet (8,1%) +8 
Justitieutskottet (6,3%) Justitieutskottet (10,5%) -4,4 

Konstitutionsutskottet (4,7%) Konstitutionsutskottet (7,7%) -3 
Näringsutskottet (3,5%) Näringsutskottet (6,1%) -2,6 

Arbetsmarknadsutskottet (5,1%) Arbetsmarknadsutskottet (3,3%) +1,8 
 
Resultatet som presenteras i tabell 5.13 är också intressant i förhållande till Lena Wängneruds 
studie kring könsskillnader i utskotten. Wängnerud klassade Social-, socialförsäkring-, 
arbetsmarknad- och utbildningsutskotten som de utskott som närmast är kopplade till 
reproduktion i.e. kvinnligt (Wängnerud, 1999: 64–66). Detta är intressant då Social- och 
Arbetsmarknadsutskottet utgör de två utskott som har störst skillnad mellan män och kvinnor, 
med fördel till kvinnor.  
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Tabell 5.14 Utskott dit flest motioner tilldelas utifrån kön och parti. 
 Utskott 

Parti Kvinnor Män 
S Socialutskottet Civilutskottet 
M Socialutskottet Skatteutskottet 
SD Socialutskottet Utbildningsutskottet 
MP Socialutskottet Miljö- och jordbruksutskottet 
C Trafikutskottet Miljö- och jordbruksutskottet 
V - - 
L Socialutskottet Trafikutskottet 

KD Socialutskottet Trafikutskottet 
 
I tabell 5.14 går det att utläsa könsskillnader mellan vilket utskott som tilldelats flest motioner 
utifrån partitillhörighet. Tabellen visar på flera viktiga resultat. Framförallt att för kvinnor i 
samtliga partier, undantaget Centerpartiet och Vänsterpartiet, så tilldelas flest motioner till 
Socialutskottet. Detta medans Socialutskottet inte var det främsta utskottet för män i något parti. 
Detta innebär i fallet för vilket utskott, som motioner blir tilldelade så är partitillhörighet av 
underordnad betydelse och könstillhörigheten spelar en viktigare roll.  
 

Tabell 5.12 Procent av antal yrkanden i manliga respektive kvinnliga riksdagsledamöters motioner. 
Kvinnor Män 

Ett Flera Ett Flera 
82% 18% 79% 21% 

 
Det sista som skall nämnas beträffande motionernas innehållsaspekt är antalet yrkanden. Det 
visade sig att det var en mycket liten skillnad mellan manliga och kvinnliga ledamöter, vad det 
berör antal yrkanden. Mäns motioner innehåller dock något oftare fler yrkanden än kvinnors 
motioner. Skillnaden är dock endast 3 procentenheter vilket inte kan anses vara någon betydande 
skillnad.  
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6 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel besvaras de frågeställningar som presenterats i inledningen och utifrån uppsatsens resultat och 
slutsats förs en slutdiskussion. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom området.  
 
6.1 Slutsats 
6.1.1 Hur skiljer sig formen åt i motionsskrivandet mellan manliga och kvinnliga 

riksdagsledamöter? 
Det visar sig att formen för motionsskrivandet skiljer sig åt markant på flera olika sätt. Först och 
främst så finns det en stor skillnad gällande frekvensen av motioner som skrivs av män respektive 
kvinnor. Hela 43 procent av alla motioner är skrivna av män medans motsvarande siffra för 
kvinnor är 26 procent. Trots att kvinnor är något underrepresenterade i riksdagen är dessa siffror 
förvånande. Trenden att män skriver fler motioner än kvinnor återfinns i alla av 
riksdagspartierna, undantaget Socialdemokraterna där kvinnor skriver fler motioner än män.  
 
Formen för motionsskrivandet skiljer sig också åt mellan kvinnliga och manliga ledamöter på så 
sätt att de manliga ledamöterna samarbetar i högre grad med varandra i motionsskrivandet än 
kvinnliga ledamöter. Dessutom samarbetar män över partigränserna i motionsskrivandet i större 
grad. Det skall dock nämnas att detta enbart är sant för manliga ledamöter i allianspartierna. 
Samarbeten över partigränserna för kvinnor förekommer inte. Däremot förekommer samarbeten 
över partigränserna för samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, vad det gäller motioner 
skrivna av män och kvinnor tillsammans. På det stora hela skall det emellertid sägas att 
partiöverskridande samarbeten i motionsskrivandet är mycket ovanliga. 
 
Vidare är en skillnad i formen för motionsskrivandet att motioner skrivna av kvinnor får avsevärt 
färre bifall. Mer än dubbelt så många av manliga ledamöters motioner får någon form av bifall 
jämfört med de kvinnliga ledamöternas motioner. På det stora hela är det dock väldigt få 
motioner som får bifall. Motioner som är skriva av män och kvinnor gemensamt, får dock bifall i 
betydligt högre grad.  
 
Utifrån detta kan det sägas att formen för motionsskrivandet är könsspecifikt då det finns 
betydande skillnader mellan kvinnliga och manliga ledamöter både generellt sett och i partierna. 
Dessa skillnader förekommer i samtliga av de delar (beslut, antal författare och parti) av 
formaspekten som undersöktes i motionsskrivandet. 
 
6.1.2 Skiljer sig innehållet i motionsskrivandet åt mellan manliga och kvinnliga 

riksdagsledamöter och i så fall, på vilket sätt? 
Denna fråga var något svårare att besvara och svaret om hur innehållet i skiljer åt mellan manliga 
och kvinnliga ledamöter hänger mycket ihop med formaspekten. Det är framträdande att 
kvinnliga och manliga ledamöter generellt sett skriver motioner om samma typ av 
politikområden, men skillnaden ligger i hur mycket de skriver om politikområdet. Detta är tydligt 
då män och kvinnor har samma topp-3 områden, vilka utgörs av Infrastruktur, Hälsa och 
sjukvård samt Skolväsendet. Samtidigt är det i dessa områden de största könsskillnaderna går att 
identifiera sett till antalet skrivna motioner. Beträffande könsskillnader gällande politikområden i 
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motionsskrivandet, så är det framförallt skillnader som har med hur mycket manliga respektive 
kvinnliga ledamöter skriver om dessa områden. Detta innebär dock inte att det inte finns 
politikområden som endast män eller kvinnor skriver om. Exempel på detta är Utgiftsområde 16: 
Utbildning och universitetsforskning, vilket handlar om fördelning av ekonomiska resurser inom 
utbildning och forskning. Andra områden som endast män skriver om är Skogspolitik och 
Förebyggande av terrorism. Det fanns utöver dessa, 26 stycken politikområden som endast män 
skrev om, men det rörde sig då enbart om 1–3 motioner. För kvinnor fanns det 7 områden som 
endast kvinnor skrev 1–3 motioner om. Generellt sett kan det alltså sägas att män skriver 
motioner om fler olika områden, men vilka politikområdena som manliga respektive kvinnliga 
ledamöter skriver mest om, skiljer sig väldigt lite.   
 
Ytterligare en skillnad framkom beträffande innehållsaspekten när kvinnliga respektive manliga 
ledamöters främsta politikområde undersöktes i förhållande till partitillhörighet. Det visade sig att 
det är vanligare för kvinnliga riksdagsledamöter överlag att ha ett gemensamt främsta 
politikområde än det är för män och kvinnor i samma parti att ha ett gemensamt främsta 
politikområde. För kvinnor i fyra av riksdagspartierna så var Hälsa och sjukvård det område som 
det skrevs flest motioner om. Detta medans Hälsa och sjukvård inte var det område som män 
skrev flest motioner i något av partierna. För Liberalerna och Centerpartiet hade dock män och 
kvinnor ett gemensamt främsta politikområde vilket var Infrastruktur för båda partierna.  
 
Vidare visar det sig att det finns könsskillnader mellan vilka utskott som behandlar män och 
kvinnors motioner. På samma sätt som för politikområden, så är det sett till antalet motioner som 
tilldelats de olika utskotten som det finns det stora könsskillnader. Den största skillnaden 
framkommer när kvinnliga och manliga ledamöters främsta utskott undersöktes i förhållande till 
partitillhörighet. Det visade sig att för kvinnor i samtliga partier, undantaget Centerpartiet och 
Vänsterpartiet, så tilldelas flest motioner till Socialutskottet. Detta medans Socialutskottet inte var 
det främsta utskottet för män oavsett partitillhörighet. Sett utifrån procent av kvinnors respektive 
mäns motioner som blivit tilldelade de olika utskotten så är skillnaderna också tydliga. En tydlig 
skillnad är att hela 16 procent av kvinnors motioner blir tilldelade Socialutskottet medans 
motsvarande siffra för män uppgår till 8 procent.  
 
Då det finns stora skillnader beträffande motionsskrivandets innehåll så måste även 
innehållsaspekten sägas vara könsspecifik. Då det inte var någon betydande skillnad mellan 
antalen yrkanden i mäns och kvinnors motioner, så skulle innehållsaspekten kunna sägas vara 
något mer könsneutral än formaspekten. Det finns dock väldigt stora könsskillnader vad det 
gäller politikområden och vilket utskott, motionerna blir tilldelade.  
 
6.2 Diskussion 
Det finns alltså stora skillnader mellan kvinnliga och manliga ledamöter i motionsskrivandet, både 
gällande form och innehåll. Detta tror jag hade framkommit ännu tydligare om uppsatsen hade 
haft en mer kvalitativ ansats då jag under insamlingen av empirin lade märke till flera intressanta 
företeelser. En av dessa företeelser är att inom ett politikområde så fanns det massvis med olika 
sätt att skriva om det på. Kvinnor skriver betydligt mer utifrån ett könsperspektiv i motioner. 
Exempel på detta är motioner med titlarna; Stöd till kvinnorna i Palestina; Kvinnliga innovatörer; 
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Stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld; Nyanlända kvinnor och Åtgärder mot 
kommersialiseringen av kvinnokroppen. Det finns massvis med fler exempel på detta och är inte 
något som denna uppsats direkt kom åt, men som ända är viktigt att notera. Det innebär dock 
inte att män inte skrev motioner med fokus på kvinnor utan enbart att kvinnor i en mycket större 
grad hade ett könsperspektiv i motionsskrivandet.  
 
En annan sak som är viktigt att notera är att det inom varje politikområde finns mindre specifika 
frågor. Ett sådant område är Hälsa och sjukvård, vilket kvinnor generellt sett skrev väldigt många 
motioner om, men det fanns också stora skillnader mellan kvinnor i olika partier kring vad som 
låg i fokus för detta område. Ett exempel på detta inom området Hälsa och sjukvård, är att 
kvinnor i Sverigedemokraterna framförallt skrev motioner som behandlade abort på olika sätt.  
 
Det är också uppenbart att de olika politikområdena kan skilja sig mycket åt gällande hur breda 
eller snäva de är. Hälsa och sjukvård var ett sådant område som inkluderade en väldigt bred 
mängd olika frågor vilket säkerligen bidrog till att det var ett område som det visade sig att både 
män och kvinnor skrev väldigt mycket om. Motioner som behandlade skola och utbildning på 
något sätt var däremot mer snävt. Motioner som handlade om skola i en vidare mening föll under 
området Skolväsendet medan motioner som tydligare behandlade just Grundskola, 
Gymnasieskola eller Högskola hamnade under politikområden med samma namn. Om alla dessa 
hade slagits samman till ett område som behandlade utbildningsfrågor i en vidare mening så är 
det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut.  
 
Vidare var det intressant att se, under insamlingen av empirin, att det kunde skilja sig extremt 
mycket mellan ledamöterna i hur många motioner de skriver. Detta gick att urskilja hos samtliga 
partier och var särskilt tydligt bland Moderaterna där det fanns flera ledamöter som enbart skrev 
en eller två motioner och andra som skrev runt 100 motioner. Detta skulle kunna bero på 
bestämmelser inom partierna om att vissa personer har i uppdrag att skriva motioner för partiet. 
Det fanns också tydliga tecken på bestämmelser inom partierna hos Vänsterpartiet, vilka endast 
skrev motioner där det var ett flertal av ledamöter iblandade som var både män och kvinnor. Det 
hade varit intressant att intervjua ledamöter från de olika partierna för att få mer insikt i 
motionsskrivandet men då denna uppsats endast syftar till att beskriva skillnader mellan män och 
kvinnor i motionsskrivandet, och inte förklara dem, så är detta inget som genomförts.  
 
Ett resultat som också var intressant var att Liberalerna, vars slogan är ”skolan först” 
(Liberalerna, 2018), inte skrev vare sig flest motioner om skola i någon mening eller att flest 
motioner tilldelades utbildningsutskottet. Detta varken för män eller kvinnor.  
 
6.2.1 Förslag till framtida forskning 
Det är just i detta resonemang om vad partier säger sig så stå för, som ligger till grund för ett av 
mina förslag till vidare forskning på området. Det hade varit intressant att undersöka hur väl, 
partiernas främsta frågor i valrörelser och partiprogram överensstämmer med hur det, de facto 
ser ut i motionsskrivandet. Det hade också varit intressant att jämföra väljarnas prioriteringar 
med vad folkvalda representanterna prioriterar i motionsskrivandet. 
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Syftet med denna uppsats var att undersöka och beskriva hur formen och innehållet i motioner 
skiljer sig åt mellan manliga och kvinnliga ledamöter i motionsskrivandet. Framtida studier skulle 
också kunna undersöka samma sak vid olika årtal för att få en longitudinell dimension och se hur 
skillnader i form och innehåll av motioner har förändrats över tid. Framtida studier skulle även 
kunna inkludera politikområde för motioner som är skrivna av män och kvinnor tillsammans. 
Detta för att identifiera eventuella mönster kring huruvida motioner som är skrivna av män och 
kvinnor tillsammans mer liknar män eller kvinnors motioner till form och innehåll och på sätt 
identifiera eventuella maktstrukturer i sådana samarbeten. 
 
Ytterligare förslag på vidare forskning är att välja ut ett fåtal politikområden och undersöka hur 
det skiljer sig mellan manliga respektive kvinnliga riksdagsledamöter i hur och vad de skriver om 
kring just de områdena. Alltså att göra en liknande undersökning med en mer kvalitativ ansats. 
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