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Abstract

The studies on female representation in the political sphere have for a long time been at the

center of understanding how the feminization of politics can contribute to many different areas in

politics. Whether it is about female politicians as role models or their contribution to efficient

peacebuilding, the studies all aim to understand and explain the importance of female presence.

Sweden as a country are seen as one of the most equal states in the world, and has been pioneers

in implementing feminist politics into different areas of politics. Through this case study, this

paper aims to discuss and examine if and how gender is an effective factor on politics, or if

politicians and/or parties ideology is more regulating in the discourse on refugee reception. By

examining and coding motions to the Swedish Riksdag, the study has found that out of the

motions that were presented to the Riksdag during one year, many of the motions that were

written by women tended to be more progressive in their attitude towards immigrants and

refugee reception. With the help of theories on female representation and the gender gap in

tolerance of immigrants this will be explained and discussed.

Key words: Kvinnlig representation, deskriptiv, substantiell, flyktingmottagande, motioner,
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1. Inledning
Kvinnlig representation inom politiken har länge varit prioriterat i den svenska diskursen. Sedan

det röstades igenom allmän rösträtt 1919 har kvinnor långsamt men säkert fått mer utrymme i det

politiska rummet. 1970 var knappt 15 procent av riksdagen kvinnor, något som ökade till 45

procent 2002 (Sainsbury 2004:65). Efter det senaste riksdagsvalet 2018 bestod 46,1 procent av

riksdagen av kvinnor, 161 ledamöter, den högsta siffran någonsin (Riksdagen 2018). Men, det är

inte bara antalet kvinnor som har varit viktiga inom den svenska politiken. Utöver det växande

antalet kvinnor i de politiska rummen har även den faktiska politiken skiftat mer åt det

feministiska perspektivet, där fler frågor som direkt berör kvinnor. Ett av många exempel är

Sveriges feministiska utrikespolitik, det första landet i världen som direkt beskriver sin

utrikespolitik som och starkt strävar efter en feministisk utrikespolitik. Exempel på de åtaganden

Utrikesdepartementet har gjort är att belysa vikten av kvinnlig närvaro under fredsarbete

(Utrikesdepartementet 2017). Därmed går det att säga att den svenska politiken, och framförallt

dess inkluderande av kvinnor och förståelse för vikten av den kvinnliga närvaron i politiken, är i

ständigt arbete för mer representation både inrikes och utrikes.

Sverige har en lång historia med invandring. Sedan 1930-talet har Sverige klassats som

ett invandringsland, och då främst arbetskraftsinvandring fram till 1970-talet. Under 2000-talet

har invandringen till Sverige ökat, inte minst pågrund av de flyktingströmmar från krigsdrabbade

länder som pågått under de senaste två decennierna. 2016 invandrade 163 000 till Sverige, det

högsta antalet någonsin. Sedan dess har denna siffra minskat, och under 2019 var det cirka 116

000 personer som invandrade. Den största gruppen invandrare är från Syrien (SCB 2020).

Sedan 1950 har Sverige även tagit emot kvotflyktingar, med syfte att bidra till att

underlätta lösningen för utdragna flyktingsituationer som riskerar att bli permanenta. Detta kan

även inneböra att snabbt erbjuda skydd till utsatta personer som behöver fly från sina hemländer

pågrund av kriser och konflikt. En av anledningarna till varför vidarebosättning är viktigt är att

det hindrar att människor på flykt behöver korsa Medelhavet och därmed riskera sina liv. Under

de senaste två åren tar Sverige emot 5000 kvotflyktingar, något som bestäms av Sveriges

Riksdag och den svenska regeringen (Migrationsverket 2020). Sveriges regering har även skapat

mål för migration och asyl. Målet är att skapa en hållbar migrationspolitik, som inom ramen för
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den reglerade invandringen underlättar människors rörlighet över gränser och fördjupar det

europeiska och internationella samarbetet (Regeringskansliet 2015).

1.1 Syfte och frågeställning
Det går att argumentera för att diskussionen/er kring invandringspolitik är en av de viktigaste och

mest känsliga i dagens samhälle. Inte bara huruvida ett land väljer att bidra med bistånd och

öppna gränser för att välkomna flyktingar, utan även hur samtalet förs. Det går även att

argumentera för att det sistnämnda mycket väl kan ligga till grunden gällande det första. Syftet

med denna uppsats är följaktligen att undersöka om kvinnliga politiker — som enligt studier

sprider och skapar progressiv politik i högre grad än män — har en eventuell påverkan på hur

diskursen kring flyktingmottagande förs, eller om den ideologiska övertygelsen hos Riksdagens

ledamöter har en större betydelse i vilka motioner som läggs fram. Genom att granska motioner,

vilka som har lagt fram dem och vilka riksdagspartier de tillhör, ämnar studien att lägga en grund

för vidare forskning om betydelsen av kvinnlig närvaro och dess påverkan på hur den svenska

invandringspolitiken diskuteras. På så vis bidrar den till den inomvetenskapliga relevansen.

Frågeställning är därmed följande:

Har kvinnlig närvaro eller ideologisk övertygelse mer påverkan på de motioner som läggs fram

gällande flyktingmottagande?

1.2 Definitioner
Genom denna studie kan det komma att dyka upp vissa begrepp som kräver en extra tydlig

definition. Dessa kommer tas upp i denna del.

Det främsta är tolerans. Detta begrepp används i samband med att motivera och förklara

varför kvinnor har en viss syn på invandrare som skiljer sig från män. Definitionen är tagen från

de teorier jag delvis baserar denna undersökning på, alltså att tolerans är lika med öppensinnighet

och välkomnande gentemot vissa grupper.
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Salience dyker upp en gång, vilket är ett engelskt begrepp som i sig innebär att en viss

politisk fråga har en viss tyngd för särskilda medlemmar och/eller ledamöter i ett parti, eller för

ett helt parti i sig. Exempel på detta är invandringsfrågan, som är viktig för Sverigedemokraterna

och tenderar att vara viktigare för män än för kvinnor.

1.3 Disposition
Först kommer de artiklar som studiens teoretiska ramverk baseras på presenteras, tillsammans

med de hypoteser som studien ämnar undersöka. Här kommer även teorin att kopplas till tidigare

nämnda hypoteser. Därefter kommer den kvantitativa metoden diskuteras, samt dess samband

med kvalitativa drag. Dessutom kommer materialet presenteras samt kodschemat förklaras

djupare. Följande är fallstudien, där resultatet från fallstudien kommer presenteras och

diskuteras. Slutligen följs detta upp med en resultatdel, där frågeställningen besvaras och det

diskuteras vidare forskning och framtida undersökningar som kan vara intressanta inom detta

ämne.
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2. Teori

2.1 Teoretisk bakgrund
Lena Wängnerud tar upp i sin artikel Women in Parliaments: Descriptive and Substantive

Representation (2009) skillnaden mellan deskriptiv och substantiell representation, och hur de

kan arbeta tillsammans. Deskriptiv representation är den där exempelvis politiker delar samma

bakgrund som den grupp de representerar, exempelvis kvinnor som representerar kvinnor

(2009:54). Substantiell representation är istället en politisk representation där man fokuserar på

problemområden och politiken gällande en specifik grupp, utan att egentligen behöva dela

bakgrund med denna grupp (2009:59). Wängnerud lyfter fram studier där det visar sig att

kvinnliga politiker är bättre på att hantera, arbeta med och lyfta fram sådant som klassas som

“kvinnofrågor” än sina manliga kollegor. Detta är logiskt, då de delar samma bakgrund. Men det

visar sig även att kvinnor är bättre på att hantera det substantiella — exempelvis

minoritetsgrupper — än sina manliga kollegor, och kanske framförallt att de inte prioriterar

frågor gällande kvinnor och minoritetsgrupper lika högt som sina kvinnliga kollegor (2009: 62f).

Sammanfattningsvis blir det tydligt i studien att den deskriptiva representationen är viktig för att

skapa mer substantiell representation. Wängnerud menar att det är vitalt att synliggöra skillnaden

i hur många män respektive kvinnor som finns representerade i politiska rum på en elitnivå för

att kunna gå vidare och skapa en mer proportionerlig fördelning bland parlament och regeringar

(2009:66).

Christina Wolbrecht och David E. Campbell skriver i sin artikel Leading by example:

Female members of parliament as political role models (2007) om deras studie kring kvinnlig

representation inom politiken. Syftet var att se om och hur kvinnlig representation kan engagera

kvinnor att vara mer delaktig i politiska diskussioner och även om det kan uppmuntra kvinnor att

själva entra den politiska arenan (2007:923f). Under undersökningens gång blev det tydligt att

kvinnlig politisk representation har en väsentlig roll i att inspirera kvinnor och flickor att bli mer

delaktiga i politiken i alla dess former. Det fanns tydliga bevis som menade att kvinnliga

lagstiftare har en tydlig funktion som förebild för kvinnor i alla åldrar, och att denna betydelse

har blivit viktigare då, allt eftersom fler kvinnor har blivit politiskt aktiva, fler och fler kvinnor
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har gått i deras spår. Framförallt var detta tydligt gällande unga kvinnor och förstagångsväljare,

både när det gäller politisk aktivitet samt politisk aktivism (2007:922).

Michelle M. Taylor-Robinson skriver i sin artikel Gender and Legislatures (2014) om

vikten att få in kvinnor i lagstiftande positioner, såsom regeringar och parlament. Hon lyfter upp

ett par studier som menar att kön inte behöver vara den främsta faktorn till en mer progressiv

politik, utan att partiets ideologi går före. Som exempel nämner hon att män från ett parti som

befinner som på vänster kant av den klassiska vänster-höger-skalan kan vara bättre förespråkare

för frågor som gynnar kvinnor än en kvinna som befinner sig på höger kant av samma skala

(2014:253). Däremot tenderar kvinnor ändå att vara de främsta förespråkarna för frågor som

gynnar kvinnor, både i motioner och debatter. Ett av de främsta argumenten är att kvinnor tar upp

frågor som deras manliga kollegor tenderar att se förbi och klassa som irrelevanta. Dessa frågor

är sådana som kan kallas “kvinnofrågor”, och kan egentligen innebära allt från välfärd och

sjukvård till frågor som är mer specifikt inriktade på kvinnor (2014:259).

I Tiffany D. Barnes och Diana Z. O’Briens artikel Defending the Realm: The appointment

of Female Defense Ministers Worldwide (2018) tar de upp vikten av kvinnlig närvaro inom

specifikt försvarspolitik. Traditionellt har kvinnor blivit exkluderade från de mer högprofilerade

positionerna inom försvar, men denna trend har börjat skifta något sedan Kalla Kriget

(2018:356). Att inkludera kvinnor, menar författarna, innebär att både synen på kvinnliga

politiker och det politiska arbetet inom försvarspolitik förändras och utvecklas. Detta område har

länge varit maskuliniserat och tillhört män då de anses vara mer förberedda och redo att ta tuffa

beslut gällande svåra frågor. Om fler kvinnor får ta plats kommer kvinnliga politiker och deras

politiska förmågor anses större och mer spridda än vad man tidigare uppfattat, och

försvarspolitiken i sig bli mer feminiserad i sin politiska attityd. De beskriver det som att den

rådande machokulturen inom försvarspolitiken kommer skifta till en mer öppensinnad kultur

med mer feministiska drag, något som i sig har visat sig ge positiva konsekvenser både lokalt

och globalt (2018:358-360).

Andrej Kokkonen, Stefan Dahlberg, Eelco Harteveld och Wouter van der Brug är

författarna till The gender gap in populist radical-right voting: examining the demand side in

Western and Eastern Europe (2015). Syftet var att — som titeln avslöjar — undersöka hur det

kommer sig att det finns en skillnad mellan kön i koppling till stöd gentemot högerpopulistiska

partier och politiker i västra och östra Europa. Resultatet visade att kvinnor i flera europeiska
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länder röstar på högerpopulistiska partier i mindre grad än män (2015:128). Det som visade sig

vara en av de mest väsentliga påverkande faktorerna var hur viktig vardera grupp ansåg denna

fråga, något som i deras studie kallas “salience”. När de jämförde män och kvinnor var det

tydligt att båda könen kan ha en sträng syn på invandring, men att män tenderar att göra denna

fråga — och andra relaterade ämnen — till den viktigaste. Detta i sig leder till att män är mer

villiga att rösta på högerpopulistiska partier. En av hypoteserna till varför det ser ut så är att även

fast kvinnor på många ideologiska punkter håller med högerpopulistiska partier så tar de avstånd

från dessa partiers karaktärsdrag. Ofta har högerpopulistiska partier en historia av aggressivitet,

något som syns i dessa partiers nutida politiska stil. De är även ofta självsäkra och aggressiva i

sina kampanjer och sin politiska attityd. Detta, tillsammans med en drivande kraft av

stigmatisering av specifika grupper i samhället och delar av den politiska eliten, tenderar kvinnor

att ha svårt för och därmed hindrar dem från att rösta för dessa partier (2015:129).

Författarna ovan har även skrivit artikeln Group Gender Composition and Tolerance of

Immigrants’ Rights (2014), en studie de genomförde gällande gruppdynamik och könsskillnader

gällande tolerans gentemot invandrare. I studien har de undersökt faktumet att kvinnor i sig

tenderar att uttrycka sig mer positivt gentemot invandrare och deras rättigheter, och hur detta kan

komma att påverka olika typer av gruppkonstellationer. De lyfter ett par relevanta anledningar till

varför denna skillnad kan komma att uppstå. Den första är att det, i linje med en klassisk

sociologisk lära, finns skillnader mellan könens natur som i sin tur påverkar attityder och uttryck

gentemot invandrare (2014:66). Dragen de framförallt nämner är de gällande moralisk navigation

och grundläggande värderingar. Studien visar även på att gruppdynamik och olika konstellationer

spelar en väsentlig roll i individens syn på invandrare, där kvinnodominerade grupper tenderar

att följa mer “feminina” normer, exempelvis samarbete, intimitet och inklusivitet av alla

deltagare i gruppen. I mansdominerade grupper, å andra sidan, tenderar individerna att följa

“manliga” normer, såsom självhävdande och konkurrensinriktat beteende samt dominans

(2014:67). Resultatet visar att det är rimligt att anta att dessa gruppkonstellationer och dess

dynamik har en påverkan på hur man talar om och gentemot invandrare. Framförallt blir det

tydligt att kvinnodominerade grupper har en positiv påverkan på individer, då det råder fler

diskussioner kring inklusivitet och tolerans inom dessa konstellationer. Därmed bör de berörda

individerna anta en mer positiv attityd gentemot invandrare, än de i en mansdominerad grupp

(2014:68).

8



2.2 Hypotes/er
Inför denna undersökning har jag två hypoteser. Den ena är att kvinnlig närvaro i politiska rum

har en reell påverkan på de motioner som läggs fram gällande flyktingmottagande. Kvinnliga

politiker, oavsett vilket parti de tillhör, lägger fram fler motioner gällande denna fråga och de

tenderar att vara åt det mer progressiva hållet. Hur progressivitet definieras i denna undersökning

nämner jag senare under Definitioner. Denna hypotes är baserad på de teorier som hävdar att

kvinnor tenderar att vara mer toleranta mot “out-groups”, alltså grupper som ej tillhör den egna

homogena gruppen. Exempel på detta är invandrare.

Den andra hypotesen lyder som så att kvinnlig närvaro inte har en särskild påverkan på

de motioner som läggs fram och huruvida de är progressiva eller inte. Istället är det framförallt

partitillhörighet och ideologi som påverkar hur dessa motioner ser ut. Kön som aspekt är därför

inte helt relevant i denna fråga, i alla fall inte än. Denna hypotes baseras på andra artiklar som

menar att kön i sig är sekundärt, och att en politikers och/eller partis val att lägga fram motioner

som är mer eller mindre progressiva grundar sig i den ideologi som partiet/politikern försöker

följa.

2.3 Teori kopplat till hypotes
Den första hypotesen — att det kommer synas ett mönster mellan kön och attityd — stöds av

artikelarna skrivna av Kokkonen, Dahlberg, Harteveld och van der Brug (2014, 2015). Som sagt

så menar de att det existerar ett glapp mellan könen när det kommer till tolerans mot exempelvis

invandrargrupper. Denna tolerans kan ta sig uttryck i exempelvis hur civila kvinnor röstar, men

även kvinnliga politikers agerande när det gäller motioner och vilja att ta upp diskussioner vid

politiska sammankomster. Och det är just detta som tros skulle kunna visa sig vara riktigt i denna

undersökning. Även artikeln skriven av Wolbrecht och Campbell (2007) samt Taylor-Robinson

(2014), där de diskuterar vikten av att få in kvinnlig representation i politiska rum hänger ihop

med denna hypotes. Om det visar sig att kvinnliga politiker visar en mer positiv attityd gentemot

flyktingvälkomnande än sina manliga kollegor, i alla fall när det gäller de motioner som de

lägger fram gällande policyfrågan, så kan detta fungera som ett argument till varför ökad

representation av kvinnor i dessa politiska sammanhang är viktigt och vitalt för en mer tolerant

flyktingpolitik, både deskriptivt och substantiellt. Som de båda artiklarna nämner handlar det inte
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endast om hur många kvinnor som är på plats, utan även vilka frågor som tas upp. När det inte

handlar om just “kvinnofrågor” — som nämns i Barnes och O’Briens artikel (2018) — utan även

andra frågor, ofta gällande humanitärt arbete, så verkar det som att kvinnlig närvaro gör stor

skillnad i att skapa fler möjligheter för fortsatt lyckat humanitärt arbete, både inhemskt och

utomlands. I denna undersökning är inte policyfrågan en så kallad klassisk “kvinnofråga” som

direkt berör det kvinnliga könet, och därför går det att grunda denna hypotes på den artikeln. Det

alla dessa nyligen nämnda artiklar har gemensamt är att de förutsätter att kvinnliga politiker

kommer vara mer toleranta och motiverade att skriva motioner för fortsatt progressivt arbete

inom flyktingvälkomnande.

Den andra hypotesen — att det inte kommer vara någon större skillnad mellan könen,

utan att det kommer vara lättare att hitta kausalitet mellan attityd och ideologi — går att finna

stöd från vissa av de ovanstående artiklarna. Bland annat så finns det stöd för att kvinnliga

politiker inom partier som befinner sig åt vänster på den politiska skalan är mer progressiva än

kvinnliga politiker från partier åt höger. Kvinnor är inte alltid progressiva gällande samma frågor,

utan ideologin spelar även sin del i hur man röstar eller vilka attityder man har gällande frågor. I

Kokkonen, Dahlberg, Harteveld och van der Brugs artikel (2015) så nämns det att ja, kvinnor

som röstar på högerpopulistiska partier ändå tenderar att ta avstånd från högerpopulismens

typiskt aggressiva karaktärsdrag. Detta innebär inte att de i slutändan är positiva till förslag om

ökat stöd till flyktingar, eller andra frågor gällande invandringspolitik. Detta blir grunden till den

andra hypotesen.

Den substantiella och deskriptiva representationen är framförallt kopplat till den första

hypotesen, då den stärker frågan om vikten av kvinnlig närvaro i politiken och i detta fall

Riksdagen. Beroende på resultat kan den dock även fungera som en analysmodell på de båda

hypoteserna, då den ger en överblick gällande de olika sätten att se på representation. Om det

skulle visa sig att ideologi är mer förekommande än kön — vilket kommer synas i de siffror som

presenteras i kodschemats resultat — så skulle det exempelvis kunna gå att argumentera för att

den substantiella representationen kanske kan stå för sig själv. Detta påverkas dock av vad

resultatet visar gällande attityd.
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3. Metod

3.1 Val av fall
Studien ämnar att undersöka huruvida det finns en skillnad mellan kön och/eller partitillhörighet

när det gäller invandringsfrågor inom den svenska politiken. Denna eventuella skillnad, liksom

brist på skillnad, ska sedan förklaras med hjälp av de teorier på ämnet som tidigare presenterats.

Det är viktigt att tydliggöra att fokuset inte ligger på att bevisa teorierna, utan dessa ska istället

användas som teoretiskt och analytiskt verktyg. Därmed är teorierna sekundära, då studien inte

ämnar testa eller utveckla någon av dem (jfr Esaiasson m.fl., 2007:35). Valet att endast

genomföra en fallstudie och inte göra den komparativ grundar sig i att syftet med

undersökningen strävar efter att först just Sverige, samt att den empiri studien använder är

lättillgänglig i form av svenska motioner.

Det har inte hänt några större flyktingströmmar de senaste två åren, något som bidrar till

att detta kan vara representativt för hur diskussionen ser ut när det inte råder stora

flyktingströmmar till Sverige. Att använda Sverige som fall anses vara relevant, generaliserbart

och bidragande för att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning (jfr Esaiasson m.fl.

2007:121).

3.2 Kvantitativ/kvalitativ studie
Studien är en fallstudie med fokus på Sverige och dess riksdag. Det finns flera olika anledningar

till varför detta val har gjorts. För det första är valet av Sverige något som underlättar arbetet

med uppsatsen och därmed även syftet. Det är lätt att hitta och granska motioner samt att förstå

de texter som presenteras. Det går därför att argumentera för att valet att använda just Sverige

som fall är ett, i denna studie, rimligt. För det andra tillåter en fallstudie möjligheten att granska

fler motioner. Hade det inkluderats ännu ett fall i denna studie hade tiden blivit knapp, och färre

motioner hade kunnat granskats. Det går att argumentera för att resultatet då hade riskerat att

framstå som bristfälligt. Dessutom finns nu möjligheten att fokusera på och diskutera fler

faktorer och variabler inom innehållsanalysen. Detta hade varit både mer tidskrävande samt

resurskrävande om fler fall hade ingått i studien. För det tredje är studien begränsad, både i tid
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och plats. Därför är det viktigare att få ut mer av ett fall, än mindre av flera fall, för att kunna

presentera ett resultat som anses legitimt i läsarens ögon, och även bidrar med mer

inomvetenskaplig relevans.

Det material som samlats in — alltså, motioner från Sveriges riksdags hemsida — går

igenom en innehållsanalys. Motionerna kodas utifrån ett kodschema som kommer presenteras

senare. Dessa motioner kan ses som en indikation för att läsa av om en större deskriptiv

representation har en faktiskt påverkan på ett särskilt policyområde. I detta fall är detta

policyområde invandringspolitik, framförallt flyktingmottagande. Motionerna har valts ut genom

att de någonstans nämner just “flyktingmottagande” en eller fler gånger, och därefter kodas efter

dess attityd gentemot frågan, vem/vilka som har lagt fram motionen, vilket kön hen/de har och

vilket parti hen/de tillhör. Kategoriseringen av attityd är baserat på en kvalitativ tolkning av

motionen som presenteras. Det är svårt, om inte omöjligt, att skapa en helt objektiv tolkning av

en attityd. Reliabiliteten skadas, som alltid med kvalitativa tolkningar. Därför är det viktigt att

argumentera för sin tolkning.

I denna studie har dessa attityder kategoriserats utefter särskilda ord och fraser, samt

motionens förslag. Ord och fraser som “restriktion”, “hot”, “stänga gränsen”, “skadar det

svenska samhället” etc, är sådana som gör att motionen kan klassas som negativ och/eller

restriktiv. Ord och fraser som “öppna upp”, “bidrar med arbetskraft”, “humanitärt arbete” etc, är

sådana som gör att motionen kan klassas som positiv och/eller progressiv. Vissa motioner är

endast budgetförslag, med mindre eller inga förändringar till regeringens dåvarande budget.

Dessa klassas som neutrala i denna undersökning. Dessa formuleringar har valts ut av

anledningen att de i sitt sammanhang blir tydliga indikationer på huruvida motionen ställer sig

till flyktingmottagande. Det viktiga är alltså sammanhanget som dessa formuleringar vistas, men

dessa ord och fraser fungerar som indikationer på motionens övergripande attityd. Därför anses

det att dessa tolkningar av motionerna går att klassa som rättvisa och därmed går att rättfärdiga.

De förslag som syns i motionen kategoriseras också utifrån dess mål och syfte. Dessa är inte

kontextuella på samma sätt, då de till skillnad från ovanstående fraser inte tillåter lika fri

tolkning. Däremot har även de genomgått en smärre tolkning. De förslag som anses progressiva

yrkar ofta på att underlätta livet för flyktingar och nyanlända, genom att exempelvis ge större

bidrag. De förslag som anses restriktiva kan även de yrka på att underlätta livet för nyanlända
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och flyktingar, men föreslår minskade bidrag och att stänga gränser. Ofta är de mer restriktiva än

så.

Studien är således en fallstudie med en kvantitativ innehållsanalys med vissa kvalitativa

drag. De kvalitativa dragen kommer från de tolkningar som har gjorts under arbetet med

motionerna samt de artiklar som kommer agera analysram för denna studie.

3.3 Material och insamling
I första hand kommer det primära materialet bestå av motioner från Sveriges Riksdag, hämtade

från Riksdagens hemsida mellan 24e november 2018 och 24e november 2019. Dessa kommer

behandlas som så att de kommer att granskas utifrån ett par särskilda begrepp för att avgöra

motionernas intention och attityd gentemot invandringspolitiska frågor. Dessa presenteras och

diskuteras i ovanstående kapitel. Dessa motioner kommer sedan att kodas utifrån könet på den

politiker som lagt fram motionen och denna politikers partitillhörighet. Motionerna bidrar med

en god överblick för hur diskussionen kring invandringspolitiken ser ut, då de representerar

förslag som läggs fram av särskilda politiker. Eftersom att de är statliga dokument går det att

argumentera för att transparensen av dessa motioner. Det går även att följa motionernas

utveckling via Riksdagens hemsida.

Det sekundära materialet kommer bestå av olika teorier och litteratur som berör ämnet.

Exempelvis teorier som berör kvinnlig representation, ideologiska skillnader mellan könen och

vikten av partipolitik. Sekundärmaterialet kommer att bidra med flera perspektiv på det resultat

som presenteras senare, och kan därmed vara både förklarande men också bredda resultatet och

dess betydelse. Syftet är att dessa teorier och denna litteratur ska användas som stöttepelare för

att förstå och förklara det resultat som presenteras utifrån det primära materialet. Det går därför

att argumentera för att primär- och sekundärmaterialet arbetar väl ihop.

Det empiriska materialet har, som sagt i ovanstående kapitel, gått genom ett kodschema

för att kunna kategoriseras och sedan analyseras. Kodschemat har organiserats på sådant vis att

variablerna först har kategoriserats utefter kön, mängd ledamoter som har deltagit i skapandet av

motionen, ledamöternas partitillhörighet och tillslut deras attityt till policyfrågan. När varje

motion sedan gick igenom blev var variabel tilldelad en siffra, från ett (1) till max åtta. Dessa

siffror hade olika värden i sig, och symboliserade ett svar på själva variabeln. Exempelvis så var
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värdet 1 för ledamot/ledamoters kön/könsfördelning (V1) “Enskild man”, och tilldelades det var

en enskild man som hade lagt fram motionen. När alla motioner sedan blivit tilldelade dessa

värden utefter varje variabel så fick de ett medelvärde och ett median för att kunna avgöra vilken

av dessa värden som förekom oftast. Därmed går det att få en ungefärlig bild av hur de olika

motionerna ser ut. För varje variabel så är den minsta siffran möjlig att få 1, medan det högsta

skiljer sig åt för varje variabel. För V1 är det 7; för V2 är värdet 3; för V3 är värdet 8; och tillslut

är det högsta värdet för V4 siffran 3.

Det positiva med detta kodschema är att vi får en överblick i hur fördelningen mellan

ledamoters kön och motionernas attityd gentemot policyfrågan ser ut. Detta gör att vi kan —

utifrån de motioner och den period som granskats — skapa en generaliserande bild som går att

använda som grund för en vidare analys. Kodschemat i sig går att använda på andra policyfrågor,

då det inte är bundet till just frågan gällande flyktingmottagande, samt under andra tidsperioder.

Självklart finns det begränsningar, som med alla kodscheman, och i detta fall är det att det

möjligtvis finns en risk att det blir för generaliserande. I och med att syftet var att skapa en

överblick, och snarare med förhoppningen att hitta mönster mellan kön och attityd, eller attityd

och ideologi, upplevdes det inte behövligt att försöka nå ett mer precist resultat genom att

exempelvis samla in fler motioner att granska. Detta är förstås önskvärt i varje undersökning,

oavsett vilken metod som används eller vilket empiriskt underlag den baseras på. Men denna

undersökning är så pass begränsad gällande tid och plats att det hade varit svårt att granska en

större tidsperiod än de tolv månader som nu valdes ut.
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4. Fallstudie

4.1 Kodschema
Inför denna studie sammanställdes ett kodschema med syfte att förenkla arbetet med motionerna.

Kodschemat har fyra variabler: kön på ledamot/ledamöter, mängd ledamöter som lagt fram

motionen, ledamotens/ledamöternas partitillhörighet samt motionens attityd till policyfrågan.

Totalt granskades och kodades 110 motioner in, alla inskickade mellan 24e november 2018 till

24e november 2019. Som tidigare nämnt har motionernas attityd kodats utifrån särskilda

kategorier. Dessa är progressiv, alternativt positiv attityd, till policyfrågan, neutral attityd till

policyfrågan och till sist restriktiv, alternativt negativ attityd, till policyfrågan. Dessa har kunnat

kategoriseras kvantitativt, baserat på motionens tolerans. Valet av kategorisering grundar sig

främst i motionens förslag. Om motionen exempelvis yrkar på att budgetera mer pengar åt

flyktingmottagande, snabbare utbildning åt nyanlända och/eller underlätta för familjer att

fortsätta bo tillsammans har de ansetts progressiva. Om motionen endast är ett budgetförslag med

ingen eller liten förändring av budget har de ansetts neutrala. Om motionen exempelvis har yrkat

på minskad budgetering, strängare regler gällande möjlighet till bidrag och/eller krav för

utbildning har motionen ansetts restriktiv. Argumentation för detta samt mer information

gällande språkets roll går att finna under metod, kapitel tre.

Kodschemat kommer att finnas bifogat i slutet av studien.

4.2 Resultat
Resultatet av kodningen kommer att visas upp i form av median och medelvärde, tillsammans

med rubrik för varje variabel som använts under undersökningen.

V1 Medelvärde Median

Ledamot/Ledamöters

kön/könsfördelning

3,96 4

Modell 1: Variabel 1 (V1), Ledamot/ledamöters kön/könsfördelning
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V2 Medelvärde Median

Antal ledamot/ledamöter 2,52 3

Modell 2: Variabel 2 (V2), Antal ledamot/ledamöter

V3 Medelvärde Median

Ledamot/ledamöters

partitillhörighet (partier som

för den aktuella tidpunkten är

representerade i riksdagen)

5,39 6

Modell 3: Variabel 3 (V3), Ledamot/ledamöters partitillhörighet (partier som för den aktuella tidpunkten är

representerade i riksdagen)

V4 Medelvärde Median

Attityd i policyfrågan

(flyktingmottagande)

1,99 2

Modell 4: Variabel 4 (V4), Attityd i policyfrågan (flyktingmottagande)

16



5. Diskussion av fallstudie
Under undersökningens gång tilldelades, som sagt, varje motion varsin siffra utifrån varje

variabel. De olika siffrorna angav ett värde som i resultatet blev ett medelvärde och en median

för att hitta mönster bland alla motioner. Efter att ha granskat de 110 motionerna är de flesta av

dessa framlagda av grupper med kvinnlig majoritet (V1), av en grupp med ledamöter ofta —

men inte alltid — inklusive partiledare (V2), alltjämt framlagda av ledamöter från Nya

Moderaterna (V3) samt att de har en neutral attityd gentemot policyfrågan (V4).

Syftet med att studera V1 var för att mäta hur många män och kvinnor som aktivt deltagit

i framläggandet av en motion. Som det syns i modell 1 så tilldelades de flesta motionerna en 4,

vilket innebär att de lagts fram av en grupp med majoriteten kvinnor. Detta hänger ihop med V2,

som syns i modell 2, där medianen representerar att majoriteten motioner lagts fram av en grupp

ledamöter exklusive partiledare. Syftet med att studera V3 var i sin tur att lokalisera partierna,

och därmed försöka se om det kan finnas ett samband mellan ideologi och attityd. I modell 3 kan

vi se att medianen var 6, vilket innebär att vi kan konstatera att de flesta motionerna lades fram

av Nya Moderaterna. Den slutgiltiga variabeln, V4, var den viktigaste i att förstå vilken attityd

som uttrycktes i varje motion. I modell 4 kan vi se att medianen är 2, alltså att de flesta motioner

var neutrala. Men, medelvärdet på 1,99 gör också att vi kan konstatera att ett större antal av de

övriga motionerna uttryckte en positiv attityd och progressivitet i sina förslag, en attityd som

hade tilldelats siffran 1.

Utifrån empirin framstår det alltså att det kan finnas ett visst samband mellan kvinnlig

närvaro och en mer progressiv attityd gällande flyktingmottagande, när det gäller framläggandet

av motioner till Riksdagen. Att de flesta motionerna var framlagda av grupper med kvinnlig

majoritet, 30 stycken, tyder på att progressivitet inom denna policyfråga, i enlighet med teorin,

tenderar att synas i sammanhang med hög kvinnlig närvaro. Detta stödjer den första hypotesen

som presenterats tidigare. Den andra hypotesen om att ideologi står över kön i frågan om attityd

till flyktingmottagande framstår utifrån empirin utan lika stort stöd som för den första.

Motioner som lagts fram av eller tillsammans med partiledare var vanligast bland

Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Att Centerpartiets partiledare Annie Lööf därmed

skriver under på motioner som alla kan klassas som progressiva kan därför argumentera för att

hon, som kvinnlig politiker, anser att detta är en viktig fråga för partiet men också att hon som
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kvinna har en mer tolerant flyktingpolitik och syn på invandring och flyktingmottagande. Detta

går i linje med teorin gällande kvinnliga politikers positiva närvaro gällande politiska och

humanitära diskussioner.

Att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skrivit under på flera motioner

som alla kan klassas som restriktiva är möjligtvis inte så mycket ett bevis på att han just som

man bör vara negativ gentemot denna policyfråga, utan kanske snarare att hans ideologiska mål

väger tyngre än någon form av tolerans gentemot invandrare. Att det endast var en handfull

kvinnor från Sverigedemokraterna som var med och lade fram dessa motioner kan däremot vara

ett tecken på att även de kvinnliga ledamöterna i detta parti är mer toleranta i denna fråga än

deras manliga kollegor. Den teori som menar att kön kanske inte är den starkaste faktorn när det

kommer till attityd i en särskild fråga, utan istället partiets ideologi, kan appliceras på

Sverigedemokraterna och de få kvinnor som varit delaktiga i framtagandet av vissa motioner och

faktumet att de är mer restriktiva än motioner framlagda av andra partier. De motioner som

kommer från Vänsterpartiet har lagts fram nästan uteslutande tillsammans med dåvarande

partiledare Jonas Sjöstedt, och ett visst antal kvinnor. Dessa situationer kan förklaras med hjälp

av just den teorin. Vänsterpartiet har generellt en mer tolerant syn på denna fråga än

Sverigedemokraterna, oavsett kön på partiets medlemmar och/eller ledamöter. Denna teori skulle

även kunna förklara varför de flesta motioner kom från partier som befinner sig åt höger på

vänster-höger-skalan. Dessa observationer stödjer därför den andra hypotesen, och pekar på att

ideologi står över köntillhörighet i denna fråga.

Sammanfattningsvis går det att argumentera för att — i detta fall — både könstillhörighet

samt partitillhörighet är viktiga faktorer gällande attityd gällande policyfrågor om

flyktingmottagande. Men, i slutändan verkar den kvinnliga närvaron vara övervägande i de

granskade motionerna. Att dessa motioner också tenderar att kodas som progressiva talar för

argumentet att kvinnliga politikers närvaro har en positiv påverkan på motionerna och det språk

som används i dem. Därför finner undersökningen att den första hypotesen har mest stöd utifrån

resultatet.
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6. Avslutning

6.1 Resultat kopplat till hypoteser
Den första hypotesen var formulerad som så att det bör synas en skillnad mellan män och

kvinnors attityd gentemot flyktingmottagande, utifrån de 110 motioner som granskades.

Resultatet uppvisar ett mönster som kan bekräfta den hypotesen, men inte så tydligt som

förväntat. Förväntningen var för det första att fler motioner skulle läggas fram av kvinnor. Även

fast detta mönster syns i undersökningen, var förhoppningen att detta skulle synas tydligare.

Utifrån teorin och ett flertal artiklar borde fler kvinnor ha varit närvarande i denna fråga som kan

tolkas som en del av den humanitära politiken. Istället blev det tydligt att fler män var delaktiga

än förväntat. Något som även kan ha påverkat detta resultat var faktumet att det var mindre

spridning bland partiernas deltagande än förväntat. Som sagt kom de flesta motionerna från

partier som befinner sig till höger på den politiska skalan, och få från vänster sida. Denna brist på

spridning kan vara en förklaring till varför färre kvinnor kunde räknas in än förväntat. Utöver

detta var flera kvinnor medlemmar i partier vars ideologi tenderar att uttrycka negativa och/eller

restriktiva attityder gällande just denna policyfråga. Exempelvis var flera kvinnor från

Sverigedemokraterna med och skrev fler motioner, något som inte förväntades i början av

undersökningen. Detta påverkar hypotesen på så sätt att vi får en större mängd kvinnor som är

engagerade i denna policyfråga — något som förväntades utifrån det vi vet från teorin — men att

de inte uttrycker den positiva och/eller progressiva attityd som förväntades utifrån samma teori.

Detta gör att hypotesen försvagas. Samtidigt ser vi att de flesta motioner som lades fram var

neutrala, men även positiva. De neutrala var, som tidigare nämnt, för det mesta budgetförslag

och visade antingen en önskan om att ge mer pengar åt flyktingmottagandet eller en oförändrad

mängd pengar. Neutraliteten går möjligtvis delvis att förklara genom att färre röda partier lade

fram motioner, och att en större spridning mellan partierna hade kunnat påverka även detta. Dock

blir det fortfarande tydligt att det finns ett mönster som för samman den kvinnliga närvaron och

positivt och/eller progressiv attityd i dessa motioner.

Den andra hypotesen gällande ideologi och partitillhörighet fann mindre stöd i denna

undersökning och dess resultat. Efter att ha granskat motionerna så uppstod två saker som kan

förklara varför ideologi framstod att inte ha samma tyngd som könstillhörighet. För det första var
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det färre partier som lade fram motioner än förväntat. Förväntningen var som sådan att det skulle

vara mer spridning bland partierna, och att alla skulle ha lagt fram minst en motion var. Detta

skedde inte. För det andra förväntades det att fler politiska partier som befinner sig på vänster

sida av den politiska skalan skulle lägga fram motioner, något som inte skedde. Över lag var det

tre partier som stod för de flesta av motionerna, Nya Moderaterna, Centerpartiet och

Sverigedemokraterna. Endast en motion lades fram från Socialdemokraterna, och inte en enda

från Miljöpartiet. Detta påverkar självklart undersökningen. Undersökningen granskade motioner

som lades fram mellan november 2018 och november 2019, alltså en period nära till senaste

valet i september 2018, något som kanske kan ha påverkat partiernas från- och närvaro. Hade

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lagt fram fler motioner gällande denna fråga

under en annan tidsperiod? Hade vi sett fler kvinnor, och därmed fått tydligare mönster för den

första hypotesen, eller hade vi sett fler tecken på att ideologi går före könstillhörighet? Det hade

varit intressant att undersöka vidare och anpassa teorier gällande politiska strategier på denna

tidsperiod för att se om det går att finna vidare mönster och förklaringar till varför de röda och

gröna partierna ej var lika närvarande som blå och bruna. Om de följer Vänsterpartiet, där det

ofta var majoritet kvinnor som lade fram motioner, hade det varit intressant att se om

koalitionsregeringen Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade följt samma spår eller om de

hade skapat större stöd för ideologi som den främsta faktorn.

6.2 Resultat och analys
Utifrån de resultat som framkommit av den empiriska undersökningen skulle det gå att

argumentera för att det finns ett visst samband mellan kvinnlig närvaro i politiken och en mer

progressiv syn på flyktingmottagande. Kokkonen, Dahlberg, Harteveld och van der Brugs studie

gällande skillnaden mellan kvinnor och mäns tolerans gentemot invandrare kan användas som en

förklaring. Kanske var inte fler kvinnor närvarande i dessa motioner för att denna policyfråga

anses viktig för just kvinnor, utan snarare att det viktiga är att föra in en mer öppensinnad,

tolerant och progressiv diskurs inom denna policyfråga. Det som har lyckats bevisas är faktumet

att kvinnor verkar vara mer villiga att uttrycka sig mer positivt gentemot invandrare än deras

manliga kollegor, något som går i linje med ovanstående författares resultat i deras studie om

kvinnors tolerans mot invandrare.
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Utifrån faktumet att de motioner som lades fram av en grupp med majoritet kvinnor, eller

lika antal män och kvinnor, kunde kodas som progressiva, går det även att argumentera för

faktumet att gruppkonstellationer där kvinnor är närvarande tenderar att vara mer toleranta i

dessa frågor. De motioner som lades fram av en grupp bestående av enbart män eller med

majoritet män kunde kodas som restriktiva, vilket också talar för faktumet att män tenderar att ha

en mer negativ och strikt attityd inom denna fråga. Det går även att argumentera för att de teorier

som menar att kvinnliga politiker har en viktig roll som förebilder går att applicera på detta

resultat. Utöver faktumet att de är förebilder för unga kvinnliga medborgare i samhället, verkar

de även kunna agera förebilder inom mindre politiska grupper och därmed påverka inom partiet.

Vidare blir det intressant att tänka på detta gällande deskriptiv och substantiell

representation. Hela denna undersökning har utgått från att undersöka den substantiella

representationen som kvinnliga politiker anses både skapa och prioritera. I detta fall gäller det

flyktingar. Likt det Wängnerud tar upp i sin text så går det här att skapa en analys där man drar

ett rakt streck från den ökade mängden kvinnor i Riksdagen till resultatet i denna studie. Det har

aldrig varit så jämnt fördelat mellan män och kvinnor i Riksdagen som det är idag, något som

säkerligen kommer sätta sina spår på politiken som förs. Uppenbarligen påverkar

representationen inte bara de frågor som direkt rör kvinnor, utan även de frågor som berör

minoritetsgrupper, och det verkar helt enkelt som att det är för att det är högre prioriterat. Här har

vi en annan förklaring till varför vi ser många kvinnor från Sverigedemokraterna och Nya

Moderaterna i dessa motioner — dessa frågor, oavsett attityd, kanske helt enkelt ligger högre upp

på deras prioriteringslista jämfört med deras manliga kollegor. Detta belyser den substantiella

representationen, och det blir än tydligare att oavsett vilken politisk ideologi den individuella

politikern eller henoms parti än följer så arbetar kvinnor oftare med frågor som dessa och andra

liknande. Det är lätt att börja tänka i banor om det kommer från att kvinnor själva är intresserade

av dessa frågor för att flera liknande frågor — såsom hälsa och bidrag — går att koppla direkt till

så kallade “kvinnofrågor” och “kvinnoproblem”, eller att de kanske kan se sina egna problem i

de som uppstår hos andra mer marginaliserade grupper. Men frågan är om det är så enkelt att det

handlar om empati. Det kan mycket väl vara så att det även är för att kvinnor blir tilldelade dessa

frågor tidigt i sin politiska karriär, och att deras senare politiska bana blir som kartlagd utefter

det. Men, alltjämt är det intressanta kanske framförallt relationen mellan det substantiella och

deskriptiva. Det verkar som att de möjliggör varandra, och hjälper varandra vidare, likt en slags
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evighetsmaskin. När den deskriptiva representationen blir mer proportionerlig så följer den

substantiella representationen med.

Sammanfattningsvis är det tydligt att hypotesen att kön som faktor inte är lika viktig som

partitillhörighet inte går att bevisa tillräckligt i denna undersökning. Självklart är detta en viktig

faktor i valet av attityd gentemot denna policyfråga, som alltid gällande särskilda frågor som i

mångt och mycket grundar sig i var partis ideologiska bana. Men, i detta fall, är bevisen för den

förstnämnda hypotesen starkare och därmed övervägande i denna studie.

Därmed kan frågeställningen besvaras på följande sätt: ja, kvinnlig närvaro verkar ha en

positiv påverkan på de motioner som läggs fram gällande flyktingmottagande. Partitillhörighet

ska dock inte borträknas som en viktig faktor i valet av förslag under motionerna.

6.3 Avslutande diskussion
Denna studie har ämnat att undersöka om det går att finna ett samband mellan kvinnlig politisk

närvaro och progressiva motioner kopplade till flyktingmottagande. Resultatet av

undersökningen som har genomförts pekar på att detta går att bevisa i detta fall. Hypoteserna

som togs fram inför undersökningen ämnade att undersöka huruvida de två faktorerna kön och

ideologi arbetar mot eller med varandra utifrån det valda empiriska materialet, och alltjämt har

det blivit tydligt — eller, kanske tydligare — att kön och ideologi är två faktorer som är nästintill

jämlikt relevanta, och att de båda bör tas i hänsyn när undersökningar gällande attityder till olika

frågor och policys genomförs. Denna studie har varit generaliserande, och baserat på material

från en relativt kort period, men det var också det initiala syftet. Målet var att hitta mönster som

kan avslöja om någon av de tidigare nämnda faktorerna har en större påverkan på materialet än

den andra — och det mönstret fann vi. Därför kan denna undersökning ses som lyckad och

frågeställningen besvarad.

Om denna studie hade varit större, med fler resurser och möjlighet att arbeta med den

under längre tid, hade det varit intressant att genomföra samma typ av undersökning men

applicera den på andra policyfrågor, under en längre tid samt jämföra med en annan tid. Genom

att jämföra två tider där mängden kvinnor i den svenska Riksdagen är olika hade man kunnat

fortsätta arbetet med att undersöka hur viktigt kön är som en faktor inom särskilda politiska

ämnen, exempelvis humanitär politik som nämnts både i teorin men även här i denna

undersökning. Detta blir även intressant att studera med deskriptiv och substantiell representation
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som analys, för att se hur dessa arbetar vidare med varandra och utveckla vidare. Det hade även

varit intressant att undersöka var parti för sig, eller isolera tidsramen till en period med höga

flyktingströmmar till Sverige. Hur ser motionerna ut då? Är de mer eller mindre progressiva?

Och hur påverkar andra yttre faktorer, såsom kultur och sociala rörelser, dessa motioner? Det

hade varit mycket intressant att se framtida undersökningar och studier som liknar den som

genomförts här både bredda och smalna av i tid och material, och ändå dela målet att urskilja och

ge en överblick kring hur kvinnlig närvaro påverkar politiken. Vidare forskning kring hur

deskriptiv och substantiell representation både orsakar och påverkar varandra upplevs efter

denna undersökning som nästintill oändligt intressant, och i många avseenden viktigt för att

förstå hur vi ska komma vidare det praktiska arbetet med att skapa högre proportionalitet mellan

kvinnor och män i politiken, och likväl skapa mer representation för minoriteter och

marginaliserade grupper både lokalt och globalt.

Förhoppningen med denna undersökning var inte bara att se hur politiken påverkas av

ökad representation, utan även att bidra till den inomvetenskapliga relevansen, den redan

bestående och fortsatt pågående forskningen kring kvinnlig politisk närvaro.  Denna studie har

befunnit sig på en elitnivå, men hade varit lika viktig om den undersökt vilken påverkan kvinnor

har på civila rörelser och politiska rörelser. Forskning kring kvinnlig representation är ständigt

aktuell, och som de teorier som tagits upp i denna studie visar — likaså denna specifika studie —

går det att på flera sätt bevisa vikten av representation inom flera områden på det politiska

spektrat. Det har fortsatt blivit tydligare och tydligare att studier inom detta ämne är ständigt

intressant, relevant och aktuellt. Därför är den vidare förhoppningen att denna studie inte bara

ska inspirera till en utveckling av just denna studie, utan även att andra vill sammanställa egna

undersökningar. Förstås är denna studie i ett mindre format, och det är lätt att tänka att den

mycket väl kan komma att hamna bortom radarn för de allra flesta. Men det är i slutändan ett

bidrag till forskning. Förhoppningsvis kan vi se att dessa typer av undersökningar och studier

kan bidra till en ökad konsensus om att kvinnor behövs i politiska rum, inte endast för att

inspirera unga kvinnor till politiska deltagande utan även göra det tydligt för övriga medlemmar i

samhället och i politikens ibland elitistiska rum att bli medvetna om deras kompetens, och förstå

att deras bidrag är väsentliga för att den rådande och framtida politiken fortsätter bli mer tolerant.
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8. Bilagor

8.1 Kodschema

V1: Ledamot/ledamöters kön/könsfördelning

1. Enskild man

2. Enskild kvinna

3. Grupp majoritet män

4. Grupp majoritet kvinnor

5. Grupp enbart män

6. Grupp enbart kvinnor

7. Grupp lika kvinnor och män

V2: Antal ledamot/ledamöter

1. Från individuell ledamot

2. Från flera/grupp av ledamöter (inkl. partiledare)

3. Från flera/grupp av ledamöter (exkl. partiledare)

V3: Ledamot/ledamöters partitillhörighet (partier som för den aktuella tidpunkten är

representerade i riksdagen)

1. V

2. MP

3. S

4. C

5. L

6. M

7. KD

8. SD

V4: Attityd gentemot policyfrågan

1. Progressiv/positiv
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2. Neutral

3. Restriktiv/negativ
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