UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Kandidatafhandling
i Statskundskab

Den lille forskel
Et maskinlæringsstudie af folketingspolitikeres
repræsentationsadfærd

Karen Munk Boje-Larsen, Ida Leth-Espensen
& Louise Madsen
Vejleder: Frederik Hjorth

December 2020
Antal tegn: 349.785

Ida (wpg648)

Karen (zpv621)

Louise (vrl879)

1.0, 2.2, 3.1, 3.2, 4.4

1.0, 2.1, 2.4, 3.3, 3.4

1.0, 2.3, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2

5.4, 5.5, 6.0, 7.3

4.3, 5.2, 6.0, 7.2

4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 6.0, 7.1

Karen Munk Boje-Larsen, Ida Leth-Espensen
& Louise Madsen
Den lille forskel
Kandidatafhandling
i Statskundskab, December 2020
Vejleder: Frederik Hjorth
Københavns Universitet
Det Samfundsvidenskablige Fakultet
Kandidat i Statskundskab
Øster Farimagsgade 5
1353 København K

ii

Abstract
The political representation of Danish women has evolved remarkably over the last
century, resulting in Denmark being regarded as one of the most equal countries in the
world. Despite this, women continue to be numerically underrepresented in The Danish
Parliament, Folketinget, to this day. This underrepresentation raises the question of
whether female and male parliamentarians behave diﬀerently when acting as representatives of the Danish population. Against this backdrop, the thesis examines how gender
diﬀerences in the representational behavior of Danish parliamentarians have evolved
over time. This is examined through a descriptive case study of parliamentary speeches
in Folketinget from 1976 to 2020.
The theoretical framework combines literature regarding political representation, women’s interests and parliamentary speech, which is applied to our unique dataset constructed from 40 years’ worth of speeches from Folketinget. Primarily using supervised
and unsupervised machine learning models, the thesis reveals gender diﬀerences in
three dimensions of Danish parliamentarians’ speech, when broadly examining the
entire time period. Assessing the trend over time, we conclude that gender diﬀerences
in representational behavior have not diminished signiﬁcantly over the last 40 years.
These persistent gender diﬀerences in Denmark’s most powerful institution highlight
potential democratic problems, and underline the necessity to continue debating political representation and gender equality. Thus, this thesis acts as a stepping-stone for
future research and furthermore contributes to the wider debate about gender and
representation in Danish politics.
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1

Indledning

1

“Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. Det gælder sandelig ligestilling i
magtens korridorer mellem mænd og kvinder” (Hilden, 2014, s. 6).

Debatten om kvinders ligestilling i det danske samfund kommer og går. Det samme gør
debatten om, hvorvidt ligestilling er opnået i Folketinget, og derfor har ligestillingsdebatten i Danmark en lang historie. Den begynder længe før 1915, men grundlovsændringen
dette år markerer et vigtigt skridt på vejen mod politisk ligestilling mellem kønnene,
idet den efter mange års kamp gav danske kvinder mulighed for både at stemme og
stille op til rigsdagsvalg. Dette er et ikonisk eksempel på, at anerkendelsen af ulighed er
første skridt på vejen til ligestilling.
Udover kvinders valgbarhed og stemmeret har det danske samfund generelt bevæget sig
mod en større grad af ligestilling. Således er den klassiske opdeling mellem hjemmet som
et kvindedomæne og det oﬀentlige og politiske rum som et mandedomæne i den grad på
retræte i 2020. Det skete dog ikke fra den ene dag til den anden, at Danmark nåede hertil.
Grundlovsændringen medførte ikke just, at kvinder strøg ind i Folketinget. Således
var det først ved valget i 1966, at andelen af kvinder i Folketinget kom op over 10 %,
mens denne andel i dag ligger på lige under 40 % (Folketinget, 2020c). I litteraturen
fremhæves 40 %, som den grænse andelen af kvinder skal krydse, før der kan siges at
være kønsligestilling i et parlament (Dahlerup, 2017, s. 24; Raaum, 2005, s. 875; Childs
og Krook, 2008). På den baggrund er det derfor fristende at konkludere, at vi er så godt
som i mål med ligestillingen i Danmark. Dette er dog en sandhed med modiﬁkationer.
For i efteråret 2020 blev det klart, at kvinder og mænd i Folketinget har forskellige oplevelser og erfaringer i kraft af deres køn. Her delte 322 kvinder deres oplevelser
med sexisme og magtmisbrug på Christiansborg i en fælles erklæring i Politiken (Politiken, 2020a). De kvinder, som underskrev erklæringen, påpegede eksistensen af et
ulige magtforhold mellem kønnene i politik, hvor bl.a. mandlige folketingspolitikere
udnytter deres magtposition over for deres kvindelige kollegaer. Således er debatten
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om kønsforskelle i Folketinget endnu en gang aktuel, og der debatteres til stadighed,
om, og i så fald hvilken betydning, køn har i politik.
Debatten om køn og politik kommer også til udtryk i den politologiske litteratur, hvor
det diskuteres, hvilken rolle køn spiller ift. politisk repræsentation. En del af litteraturen
argumenterer for, at egenskaber ved repræsentanter som f.eks. køn er underordnede,
såfremt der er overensstemmelse mellem en repræsentant og en vælgers interesser
(Pitkin, 1967). Andre dele af litteraturen argumenterer derimod for, at debatten om det
repræsentative demokrati fokuserer for meget på repræsentation af diversitet i politiske
holdninger (Phillips, 1995; Mansbridge, 1999). Her plæderes for, at fokus snarere bør
være på repræsentation af diversitet i de oplevelser og erfaringer, der adskiller forskellige
samfundsgrupper som f.eks. kvinder og mænd (Phillips, 1995; Childs og Lovenduski,
2013, s. 493–494). Således er der både i politologien såvel som på Christiansborg uenighed om, hvilken rolle køn spiller i forhold til politisk repræsentation.
Noget tyder på, at de ulige, kønnede strukturer, som historisk har været indlejret
politik, stadig eksisterer i 2020, da vi her ser en forskel på de oplevelser og erfaringer,
som folketingspolitikere gennem deres køn har erhvervet sig. Dette kan derfor problematisere den ulige kønsfordeling i Folketinget, og dermed hvem der kommer til orde
politisk. Samtidig er det omdiskuteret i litteraturen, hvorvidt der eksisterer en forskel
på, hvordan kvinder og mænd agerer repræsentanter, og hvad denne forskel i så fald
betyder. Med udgangspunkt i dette undersøger vi følgende problemformulering:

Hvordan har kønsforskelle i folketingspolitikeres repræsentationsadfærd udviklet sig over
tid?

1.1 Afgrænsning af specialets kernebegreber og
case
Med denne problemformulering skriver vi os ind i et omfangsrigt og komplekst forskningsfelt om køn og repræsentation. Af den grund er det nødvendigt at foretage en
afgrænsning af de tre kernebegreber i problemformuleringen: repræsentationsadfærd,
folketingspolitikere og kønsforskelle samt kort redegøre for, hvordan vi anser specialet
som et casestudie.
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Kapitel 1 Indledning

Ovenstående problemformulering har til formål at undersøge repræsentationsadfærden hos folketingspolitikere i tidsperioden 1976 til 2020. Repræsentationsadfærd forstås
grundlæggende som alle de handlinger folkevalgte repræsentanter udfører med henblik
på at repræsentere deres vælgere (Harder, 2017, s. 20–21). Vi afgrænser os dog til at
undersøge repræsentationsadfærd som udtrykt gennem parlamentarisk tale i Folketingssalen. Dette gør vi af to grunde. For det første er parlamentarisk tale underbelyst
i Danmark. For det andet peger litteraturen på, at parlamentarisk tale er den type af
repræsentationsadfærd, hvor kønnede erfaringer og dermed også kønsforskelle har
mulighed for at komme til udtryk (Pearson og Dancey, 2011a, s. 494; Mansbridge, 1999,
s. 635–636). Hermed er parlamentarisk tale en oplagt type af repræsentationsadfærd at
undersøge i relation til køn.
Dertil kommer, at alt, hvad der bliver sagt i Folketingssalen, transskriberes og er frit
tilgængeligt for oﬀentligheden, hvilket har gjort det muligt at studere parlamentarisk
tale som repræsentationsadfærd. Parlamentarisk tale afgrænses til at være det, som
politikerne ytrer i Folketingssalen, hvilket vi i specialet refererer til som folketingstaler.
Denne afgrænsning af parlamentarisk tale har implikationer for, hvordan vi anskuer
kernebegrebet folketingspolitiker.
Vores undersøgelse af folketingspolitikere inkluderer alle personer, der taler ved møder
i Folketingssalen. Det danske parlament er en kompleks institution, og derfor er ikke
alle talere i Folketingssalen folketingsmedlemmer. Således kan en minister, der ikke er
medlem af Folketinget, også tale i Folketingssalen. Samtidig er det heller ikke sikkert, at
alle folketingsmedlemmer taler i Folketingssalen. Derfor er det vigtigt at understrege,
at når vi undersøger folketingspolitikere, så betyder det alle de politikere, der har talt i
Folketingssalen. Gennem tiden er det kun et fåtal af ministre, der ikke også har været
folketingsmedlemmer. Derfor anser vi det for rimeligt at hævde, at specialet undersøger
folketingspolitikere.
Det sidste kernebegreb vi afgrænser, er kønsforskelle. I specialet dækker begrebet over, at
vi kvantiﬁcerer folketingspolitikernes parlamentariske tale og sammenligner denne for
grupperne kvindelige og mandlige folketingspolitikere for at se om der er forskel. Specialet tager afsæt i, at kvinder historisk set har været underrepræsenterede i Folketinget,
hvorfor vores hovedfokus er på kvindelige folketingspolitikeres repræsentationsadfærd.
Mandlige folketingspolitikeres repræsentationsadfærd bliver derved en referencekategori, som muliggør studiet af kønsforskelle.

1.1

Afgrænsning af specialets kernebegreber og case
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I specialet anser vi folketingspolitikere i perioden 1976-2020 som en least-likely case ift.
at ﬁnde kønsforskelle, hvilket indebærer, at vores fund kan generaliseres til en international kontekst. Dette skyldes, at Folketinget og det danske samfund generelt er meget
ligestillede sammenlignet med andre lande og andre parlamenter (Equal Measures 2030,
2019; Dahlerup, 2013, s. 146). Såfremt vi ﬁnder kønsforskelle i repræsentationsadfærden
i Folketinget, vil det være sandsynligt, at disse forskelle også ﬁndes i andre, mindre
ligestillede parlamenter. Heraf følger, at vores overordnede forskningsdesign er et beskrivende casestudie med generaliseringspotentiale. I næste afsnit præsenterer vi kort
det teoretiske fundament som specialet bygger på.

1.2 Specialets teoretiske afsæt
Sammenhængen mellem folketingspolitikeres repræsentationsadfærd og deres køn
udspringer af ﬂere teoretiske felter. Her trækker vi på teoretiske argumenter fra litteraturen om hhv. politisk repræsentation, kvinders interesser og parlamentarisk tale.
En bemærkelsesværdig pointe ift. denne litteratur er, at den fortrinsvis er skrevet af
kvindelige forskere, et anekdotisk bevis for, at det primært er kvinder, som engagerer
sig i anliggender, der angår kvinder.
Sondringen mellem substantiel og deskriptiv repræsentation står centralt i repræsentationslitteraturen. For os er denne sondring primært relevant i den henseende, at
litteraturen om repræsentation af kvinder ofte bygger på, at tilstedeværelsen af kvinder i parlamenter øger kvinders repræsentation (Phillips, 1995; Childs og Lovenduski,
2013, s. 492; Celis, 2006, mﬂ.). Dette argument er fremført af Anne Phillips (1995), og
vil betegnes som tesen om politisk tilstedeværelse i resten af specialet. Herved tager vi
udgangspunkt i en teoretisk antagelse om, at der er forskel på, hvordan kvindelige og
mandlige parlamentarikere agerer repræsentanter. Det er denne antagelse, som vi ønsker at undersøge i relation til kvindelige folketingspolitikeres repræsentationsadfærd.
I specialet sandsynliggør vi denne grundantagelse med afsæt i litteraturen om kvinders
interesser. Her bevæger vi os ind i en omstridt debat om, hvorfor kvinder kan siges at
være en gruppe, der har kønnede erfaringer og oplevelser, som er forskellige fra mænds.
Med udgangspunkt i dette bliver det muligt for os at undersøge, om forskelligheden
i kvinder og mænds erfaringer kommer til udtryk i folketingspolitikeres repræsentationsadfærd i form af parlamentarisk tale i Folketingssalen.
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Kapitel 1 Indledning

Litteraturen om parlamentarisk tale er bred, og anvendes som afsæt til, hvordan vi
bedst studerer parlamentarisk tale i Folketingssalen. Dette bevirker, at vi deﬁnerer
parlamentarisk tale som bestående af tre dimensioner: talemængde, sprogbrug og emnefokus. Vi anvender således parlamentarisk tale som et mål for repræsentationsadfærd,
da forskning ﬁnder belæg for, at det er ved denne type af repræsentationsadfærd, at
kønsforskelle især har mulighed for at komme til udtryk (Pearson og Dancey, 2011a,
s. 494; Mansbridge, 1999, s. 635–636). På denne baggrund er parlamentarisk tale velegnet til at studere repræsentationsadfærd i relation til køn.
Med dette teoretiske grundlag har vi de bedste betingelser for at belyse vores problemformulering. Desuden anvender vi en teoretisk kombination, der er uundersøgt
i en dansk kontekst, hvor hverken parlamentarisk tale eller repræsentationsadfærd i
Folketinget har fået ret meget forskningsmæssig opmærksomhed. Dette fordrer et solidt
forskningsdesign, hvilket vi beskriver i næste afsnit.

1.3 Specialets metodiske tilgang
Specialets primære metodiske værktøj er maskinlæring, idet vi er interesserede i at
undersøge, hvordan denne metode kan bidrage til at belyse repræsentationsadfærd.
Dertil kommer, at maskinlæring er en ny metodisk tilgang inden for politologien, som
kun i begrænset omfang er blevet anvendt til at belyse politisk repræsentation. I en
dansk kontekst er vi derfor med dette speciale frontløbere ift. at belyse den historiske
udvikling i parlamentarikeres repræsentationsadfærd med maskinlæring. Specialets
formål er at være en trædesten for fremtidig forskning inden for samme teorifelt.
Specialets datagrundlag udgøres af et unikt datasæt med folketingstaler fra perioden
1976-2020, som vi har sammensat på baggrund af tre forskellige datakilder. Denne
omfattende mængde tekstdata er årsagen til, at vi kan beskrive kønsforskelle i de tre
dimensioner af parlamentarisk tale, der tilsammen skal belyse folketingspolitikeres
repræsentationsadfærd fyldestgørende.
Vores mål for kønsforskelle i talemængde er baseret på deskriptive mål som gennemsnit og median. Talemængde relaterer sig til kvantiteten af repræsentationsadfærd,
hvorimod de to andre dimensioner af parlamentarisk tale beskæftiger sig med talernes
indhold.

1.3

Specialets metodiske tilgang
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Målet for kønsforskelle i sprogbrug bygger på to performancemål fra litteraturen om superviseret maskinlæring: accuracy-målet og AUC-scoren. Logikken er her, at vi træner
superviserede, regulariserede regressionsmodeller, der for hver folketingstale i vores datasæt klassiﬁcerer kønnet på folketingspolitikeren, der har ytret dette. Modellerne ﬁnder
mønstre i folketingspolitikernes ordvalg, og forudsiger på denne baggrund kønnet på
taleren. Vi kan herefter måle, hvor godt vores superviserede modeller forudsiger køn på
baggrund af de to performancemål. Intuitionen med de to mål er, at hvis vores superviserede modeller performer godt, så er der kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug.
Til at måle kønsforskelle i emnefokus anvender vi en usuperviseret maskinlæringsmodel, der estimerer, om der er forskel på, hvor meget taletid som hhv. kvindelige
og mandlige folketingspolitikere dedikerer til et givent emne. Her bliver en strukturel
emnemodel afsættet for, at vi kan udlede de emner, der tales mest om i Folketingssalen gennem specialets ca. 40-årige periode samt hvor meget, der tales om hvert emne.
Anvendelsen af en strukturel emnemodel tillader os at inkludere kovariater, hvilket
muliggør at vi kan undersøge forskelle i emnefokus i relation til køn og tid.
Vores forskningsdesign og brugen af maskinlæring betyder således, at vi har mulighed
for at afdække kønsforskelle i folketingspolitikeres repræsentationsadfærd over en
40-årig periode, hvilket havde været særdeles vanskeligt uden maskinlæringsmetoderne. Hermed afrunder vi i næste afsnit indledningen med en gennemgang af specialets
opbygning.
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1.4 Specialets opbygning
Specialet består af syv kapitler, hvoraf dette er det indledende kapitel 1. Herefter følger
kapitel 2, hvor vi giver et overblik over litteraturen om repræsentation, kvinder og parlamentarisk tale, samt hvordan disse teorifelter er blevet kombineret i tidligere forskning.
I kapitel 3 uddyber vi, hvordan vi anvender og konceptualiserer køn og parlamentarisk
tale. Herefter afdækker vi, hvordan vi med afsæt i litteraturen udleder specialets fem
hypoteser om kønsforskelle i repræsentationsadfærd.
I kapitel 4 belyser vi, hvordan vi undersøger specialets fem hypoteser. Her præsenterer vi vores forskningsdesign, som kombinerer en least-likely case med superviseret
og usuperviseret maskinlæring. Idet vores metoder er relativt nye inden for politologien, går vi i dette kapitel i dybden med anvendelsen af maskinlæringsmodeller samt
fordelene og ulemperne ved disse. Kapitel 5 indeholder specialets analyse. Her belyser
vi, at der eksisterer kønsforskelle inden for alle tre dimensioner af parlamentarisk tale.
Desuden viser vi, at disse kønsforskelle generelt set ikke mindskes over tid. I kapitel 6
konkluderer vi på specialet resultater. Afslutningsvis diskuterer vi i kapitel 7 validiteten
af vores undersøgelse samt de bredere implikationer af vores fund. Her afslutter vi
desuden specialet med anbefalinger til fremtidig forskning inden for kønsforskelle i
repræsentationsadfærd.

1.4
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Specialet tager sit primære afsæt i repræsentationslitteraturen, som med rette kan betegnes som modsætningsfyldt og ﬂertydig. Nogle forskere går endda så langt som til at
kalde den et morads (Wängnerud, 1998, s. 13). Det afspejler, at repræsentationsbegrebet,
på trods af sin centrale placering i det repræsentative demokrati, er diﬀust. Litteraturen dækker som konsekvens heraf over mange forskellige syn på forholdet mellem
repræsentanterne og de repræsenterede. I dette kapitel vil vi præsentere et overblik
over de grene af repræsentationslitteraturen, der har formet de eksisterende studier af
kønsforskelle i repræsentationsadfærd. Samtidig præsenterer vi løbende litteratur om
parlamentarisk tale og kvinders interesser fra den feministiske forskningstradition.
I afsnit 2.1 introducerer vi politisk repræsentation som begreb og afdækker, hvordan litteraturen behandler repræsentationsadfærd og parlamentarisk tale. Desuden
udfolder vi tesen om politisk tilstedeværelse. Herefter præsenterer vi i afsnit 2.2, hvordan litteraturen anskuer kvinder som en politisk gruppe samt afdækker litteraturens
uenighed om, hvorvidt kvinder som gruppe har fælles interesser og erfaringer. Dernæst
præsenterer vi i afsnit 2.3, hvordan eksisterende studier undersøger kvinders repræsentationsadfærd og mere speciﬁkt, hvordan parlamentarisk tale er studeret i relation til
køn. Afsluttende opsummerer vi den eksisterende litteraturs begrænsninger i afsnit 2.4
og tydeliggør, hvordan vores speciale vil adressere disse.
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2.1 Politisk repræsentation
Litteraturen om politisk repræsentation er omfangsrig, hvorfor vi i dette afsnit afgrænser os til at afdække sondringen mellem deskriptiv og substantiel repræsentation.
Denne sondring danner grundlaget for, at vi efterfølgende præsenterer litteraturens
syn på repræsentationsadfærd, og hvorledes det kan udtrykkes ved parlamentarisk
tale. Afsluttende udfolder vi tesen om politisk tilstedeværelse, der sætter rammerne for
sammenhængen mellem køn og repræsentationsadfærd.

2.1.1 Substantiel og deskriptiv repræsentation
Politisk repræsentation, hvor repræsentanter agerer og taler på vegne af andre, står
helt centralt i diskussionen om kvaliteten af det repræsentative demokrati (Dahl, 1989).
Begrebet er dog omdiskuteret i litteraturen og inkluderer mange modsatrettede deﬁnitioner (Dovi, 2018). For at kaste lys over begrebet tager vi afsæt i en af de mest
indﬂydelsesrige teoretikere inden for repræsentationslitteraturen: Hanna F. Pitkin.
Pitkin opstiller en omfattende diskussion af politisk repræsentation (Pitkin, 1967).
Overordnet set deﬁnerer Pitkin repræsentation som “ . . . making present in some sense of
something which is nevertheless not present literally or in fact” (ibid., s. 9). Dette kan forstås
som, at repræsentation opstår ved, at A, som ikke er fysisk repræsenteret i en politisk
forsamling, får sine meninger og ideer repræsenteret gennem B’s tilstedeværelse (ibid.,
s. 15). Pitkins centrale rolle i repræsentationslitteraturen skal ﬁndes i hendes diskussion
og opstilling af forskellige typer af politisk repræsentation.
Pitkin opstiller ﬁre typer af politisk repræsentation: formalistisk, symbolsk, deskriptiv
og det, der i litteraturen betegnes som substantiel repræsentation (ibid., s. 11–12). I relation til specialets problemformulering er de to mest interessante begreber det deskriptive
repræsentationsbegreb og det substantielle repræsentationsbegreb, fordi de er hovedfokus i
litteraturen om repræsentation og køn (Childs og Lovenduski, 2013, s. 491–492; Wängnerud, 2009, s. 52). Derfor er det nødvendigt at udfolde Pitkins deﬁnitioner af disse to
repræsentationsbegreber.
For Pitkin er de to repræsentationsbegreber uafhængige af hinanden. Her omhandler deskriptiv repræsentation, hvorvidt repræsentanterne kan siges at afspejle det omgivende
samfunds egenskaber og erfaringer (Pitkin, 1967, s. 87–89). Substantiel repræsentation
fokuserer derimod på, hvorvidt repræsentanterne agerer i de repræsenteredes interesse
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på en responsiv måde (Pitkin, 1967, s. 114–115; Campbell et al., 2010, s. 172). En af
Pitkins hovedpointer er, at deskriptiv repræsentation er for simpel en måde at anskue
repræsentationsbegrebet på, da det stiller repræsentanterne til ansvar for deres egenskaber som personer frem for deres politiske handlinger (Pitkin, 1967, s. 61, 226). Derfor
argumenterer Pitkin for, at den mest relevante måde at evaluere et repræsentativt demokrati på, er ved at fokusere på substantiel repræsentation, hvor politikerne holdes
ansvarlige for deres handlinger (ibid., s. 226).
Substantiel repræsentation er imidlertid et omdiskuteret begreb, hvorfor vi i næste
afsnit udfolder, hvordan begrebet anskues i litteraturen.

2.1.2 Repræsentationsadfærd og parlamentarisk tale
Da substantiel repræsentation ikke er klart deﬁneret i litteraturen, har begrebet et meget
bredt undersøgelsesfelt (Pitkin, 1967, s. 114–115; Escobar-Lemmon og Taylor-Robinson,
2014, s. 1; Childs og Lovenduski, 2013, s. 491). De mange tilgange til substantiel repræsentation har dog det tilfælles, at de i forskelligt omfang og med varierende fokus
undersøger, om repræsentanters handlinger afspejler interesserne hos de grupper, de
repræsenterer (Lovenduski, 2005, s. 14–15). For at danne et overblik over litteraturen,
fremhæver vi først, hvordan man med fordel kan anskue det substantielle repræsentationsbegreb som bestående af to komponenter (Wängnerud, 2000b, s. 141).
Den ene komponent knytter sig til at afdække repræsentanternes adfærd, hvor den
anden komponent knytter sig til at afdække de repræsenteredes interesser (Celis et al.,
2008, s. 100). I det substantielle repræsentationsbegreb er der en antagelse om, at disse
to komponenter i høj grad stemmer overens (Pitkin, 1967, s. 163–165).
I forlængelse heraf beskæftiger en gren af repræsentationslitteraturen sig med at belyse,
i hvilket omfang denne overensstemmelse eksisterer, hvilket afhænger af, hvor stor
autonomi politikere har i deres politiske virke (Pitkin, 1967, s. 144; Mansbridge, 2020,
s. 37; Celis et al., 2008, s. 100–101). Her undersøger de ﬂeste studier, om de konkrete
policyinitiativer, som politikere støtter, afspejler vælgernes holdninger og interesser
(Ezrow et al., 2011; Herrick, 2013; Butler, Nickerson et al., 2011; Lax og Phillips, 2012,
mﬂ.). Disse studier udgør et helt litteraturfelt i sig selv og fordrer en undersøgelse af
både vælgere og repræsentanter.
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Da vi med specialets problemstilling udelukkende interesserer os for folketingspolitikernes adfærd, er det kun den del af litteraturen, der knytter sig til repræsentanternes
adfærd, og dermed ikke vælgernes interesser, der er relevant for os at afdække.
Denne gren af litteraturen beskæftiger sig med begrebet repræsentationsadfærd frem
for begrebet substantiel repræsentation (Döring et al., 1995; Cox, 2006). Litteraturen
om repræsentationsadfærd udspringer af, hvad der kan betegnes som en institutionel
drejning inden for litteraturen om substantiel repræsentation (Bicquelet et al., 2012,
s. 84). Den institutionelle drejning har medført et øget fokus på, hvad der foregår internt
i de politiske institutioner (ibid., s. 84). Dette betyder, at en stor del af litteraturen i
højere grad stiller skarpt på den komponent af substantiel repræsentation, der knytter
sig til repræsentanterne og deres adfærd.
Nærmere bestemt henviser politikeres repræsentationsadfærd til den adfærd som repræsentanter udviser for at varetage bestemte gruppers interesser (Jensen, 2004, s. 115;
Harder, 2017, s. 19–21; Cox, 2006).Studier, der beskæftiger sig med repræsentationsadfærd, undersøger som udgangspunkt ikke vælgernes interesser, men tager i stedet
udgangspunkt i prædeﬁnerede interesser fra litteraturen. Derudover afgrænses repræsentationsadfærd de ﬂeste steder til at være de handlinger, der går forud for vedtagelsen
af konkret lovgivning, og som ikke beskæftiger sig med konsekvenserne af lovgivning
(Esaiasson, 2000, s. 63–64; Jensen, 2004, s. 115; Harder, 2017, s. 20; Franceschet, 2011,
s. 59). På trods af denne afgrænsning dækker begrebet over mange forskellige typer af
adfærd i litteraturen.
Studier af repræsentationsadfærd har primært fokuseret på stemmeadfærd, fremsættelse af lovforslag, holdninger til policyområder og kontakt til ministre eller organisationer
(Hansen, 2009; Bräuninger et al., 2012; Harder, 2017, s. 21; Franceschet, 2011, s. 59). Inden for de seneste år er der imidlertid opstået et mindre forskningsfelt, der koncentrerer
sig om politikeres italesættelse af problemstillinger fra parlamenters talerstol (Harder,
2017, s. 21; Franceschet, 2011; Giannetti og Pedrazzani, 2016; Proksch og Slapin, 2012).
Denne type repræsentationsadfærd betegnes som parlamentarisk tale.
Parlamentarisk tale er en særegen form for repræsentationsadfærd af ﬂere grunde.
For det første er det en eksplicit form for repræsentationsadfærd, hvor politikerne tydeliggør over for vælgerne, hvordan de adskiller sig fra politiske modstandere (Boussalis
et al., 2019; Hinojosa et al., 2018; Hargrave og Langengen, 2020; Osborn og Mendez,
2010; Proksch og Slapin, 2014b, s. 19–20; Pearson og Dancey, 2011b; Höhmann, 2020).
Dette er tilfældet, fordi debatter og tale i parlamenter spiller en helt central rolle for
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den demokratiske proces, da det er i parlamentarisk tale, at lovgivning bliver diskuteret,
inden det vedtages (Proksch og Slapin, 2012, s. 520; Bäck og Debus, 2019, s. 577; Beckwith, 2014, s. 33). Dermed er parlamentarisk tale en form for repræsentationsadfærd,
som politikere bruger for at blive både set og hørt.
For det andet er parlamentarisk tale en relativt ubundet form for repræsentationsadfærd ift. f.eks. stemmeadfærd. Parlamentarisk tale er både en af de mindst regulerede
og mindst partistyrede typer af repræsentationsadfærd, hvilket giver politikerne bedre
mulighed for at udtrykke synspunkter og italesætte interesser (Proksch og Slapin, 2012,
s. 520; Karvonen et al., 1995, s. 343). På den måde indebærer parlamentarisk tale politisk positionering, fordi det anvendes til at repræsentere synspunkter og fremhæve
policyimplikationer, der ikke er mulige at signalere på anden vis (Boussalis et al., 2019,
s. 3; Pearson og Dancey, 2011a, s. 498). Hermed kan parlamentarisk tale også anvendes
til at mobilisere vælgere ved at italesætte deres interesser (Taylor-Robinson, 2014; Bäck
og Debus, 2019, s. 579; Bächtiger, 2014, s. 150). I alle henseender er parlamentarisk tale
altså helt centralt ift. repræsentation i parlamenter.
På trods af dette har parlamentarisk tale ikke fået en særligt prominent plads på forskningsdagsordenen inden for repræsentationslitteraturen (Bächtiger, 2014, s. 145; Pearson og Dancey, 2011b, s. 912). Dette understreges af følgende citat fra Proksch og Slapin
(2012):

“Participation in legislative debates is among the most visible activities of members of
parliament (MPs), yet debates remain an understudied form of legislative behavior.”
(ibid., s. 520).

Det faktum, at parlamentarisk tale stadig er underbelyst empirisk, kan skyldes en mangel på metodiske værktøjer til at håndtere de store mængder transskriberede tekst,
som parlamentstaler ofte består af (Proksch og Slapin, 2014a, s. 126–127). Studier af
parlamentarisk tale er dog begyndt at fylde mere i de senere år, men disse studier koncentrerer sig primært om en amerikansk kontekst (Bäck og Debus, 2019, s. 578).
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I litteraturen fokuseres på forskellige dimensioner af parlamentarisk tale. Nogle studier
fokuserer således på, hvor meget politikerne taler (Morris, 2001; Osborn og Mendez,
2010) og andre på talernes sprog og indhold (Goet, 2019; Peterson og Spirling, 2018;
Wyss et al., 2015; Bachmann, 2011). Et beslægtet forskningsfelt fokuserer på, hvordan
parlamenternes institutionelle regler og landenes valgsystemer betinger adgangen til at
tale i parlamenter (Proksch og Slapin, 2012, s. 520–521; Proksch og Slapin, 2014b).
Overraskende få studier i litteraturen om parlamentarisk tale undersøger imidlertid tale
i relation til repræsentanternes personlige egenskaber som f.eks. køn eller etnicitet (Bäck
et al., 2014, s. 504). Et mindre antal studier er dog inden for de seneste år begyndt at
fokusere på køns rolle, men det er stadig et underbelyst område empirisk (Carroll, 2001;
Escobar-Lemmon og Taylor-Robinson, 2005; Saalfeld, 2011; Piscopo, 2011; Bäck og
Debus, 2019, s. 578). Vi uddyber dette forskningsfelt om parlamentariske tale i relation
til køn i afsnit 2.3.
I specialet kobler vi parlamentarisk tale med køn. Dette er i strid med den tilgang
til repræsentation, som Pitkin (1967) grundlagde, hvor der er skarp adskillelse af det
deskriptive og substantielle repræsentationsbegreb. Pitkins adskillelse er i nyere tid
blevet kritiseret af forskere, der i stedet støtter tesen om politisk tilstedeværelse. Da vi
lægger os i kølvandet på denne forskning, er det relevant at udfolde tesen om politisk
tilstedeværelse, hvilket vi gør i næste afsnit.

2.1.3 Politisk tilstedeværelse
Udover Pitkin er en anden sværvægter i repræsentationslitteraturen Anne Phillips
(1995). Phillips udfordrer Pitkins skarpe opdeling af begreberne deskriptiv og substantiel repræsentation med tesen om politisk tilstedeværelse (ibid.). Her ses deskriptiv og
substantiel repræsentation som afhængige af hinanden frem for at være adskilte (ibid.,
s. 2, 25). Tesen om politisk tilstedeværelse indebærer, at repræsentanternes karakteristika som f.eks. deres køn øger sandsynligheden for, at de er gode repræsentanter for
folk med de samme karakteristika (ibid., s. 83). Dette er en kritik af Pitkins deﬁnition af
det deskriptive repræsentationsbegreb, der ser sådanne karakteristika som overﬂadiske
(Pitkin, 1967, s. 61–62).
Phillips gør således op med Pitkins tilgang til repræsentation ved at påpege, at deskriptive karakteristika som køn ikke blot er overﬂadiske karakteristika, men at disse
også danner baggrund for bestemte erfaringer og oplevelser, der kan have indvirkning
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på politikeres repræsentationsadfærd (Phillips, 1995, s. 48–49). Med tesen om politisk
tilstedeværelse opstår således en ny gren af repræsentationslitteraturen, hvor deskriptiv
repræsentation i høj grad fordrer substantiel repræsentation uden at være determinerende for det (Phillips, 1995; Mansbridge, 1999; Young, 2002; Wängnerud, 2009, s. 65).
Tesen om politisk tilstedeværelse hviler på argumentet om, at inklusionen af historisk undertrykte grupper, som f.eks. kvinder, i politiske processer er nødvendigt for
at kunne repræsentere disse undertrykte gruppers interesser (Phillips, 1995, s. 50–51).
Dette skyldes, at undertrykte gruppers interesser kan være uudtalte og dermed ikke kan
repræsenteres af andre end dem, der deler disse gruppers egenskaber (ibid., s. 44, 62–63).
Det gælder især i kontekster, hvor repræsentanterne har meget autonomi, eller når
der skal debatteres politik, hvor partier ikke har en præformuleret holdning (Phillips,
1995, s. 44; Mansbridge, 1999, s. 644). Politiske processer er nemlig sjældent afklaret på
forhånd, og nye spørgsmål opstår undervejs i processen.
Således kræver politik løbende afvejninger og fortolkninger af prioriteter. I denne
politiske proces bliver interesser på denne måde realiseret, og derfor kan det have
stor betydning, hvem de enkelte repræsentanter, der deltager i processen er (Phillips,
1995, s. 44). Når uforudsigeligheder opstår i lovgivningsprocessen, kan repræsentanters
egenskaber og erfaringer have betydning for, hvilke argumenter der bliver fremført,
hvorfor politisk tilstedeværelse er relevant ift. parlamentarisk tale (Mansbridge, 1999,
s. 644). Tesen om politisk tilstedeværelse fremhæver dermed, at det gør en forskel, hvem
repræsentanterne er, og ikke blot hvad de mener.
Litteraturen har undersøgt repræsentationsadfærd i relation til adskillige deskriptive egenskaber. Studier har primært fokuseret på politiske minoriteter, og hvorvidt
repræsentanternes klasse (Carnes og Lupu, 2015; O’Grady, 2019; Hayes, 1995) eller
etnicitet (Sobolewska et al., 2018; Preuhs, 2006; Bratton og Haynie, 1999; Minta, 2009)
har betydning for deres repræsentationsadfærd. I tråd med problemstillingens fokus på
køn, beskæftiger vi os kun med den litteratur, der omhandler politisk tilstedeværelse i
relation til køn og kvinder.
Phillips (1995) har været med til at sætte køn på repræsentationsdagsordenen. Dette er sket ved at fremhæve kvinderne som en vigtig undertrykt gruppe og understrege,
at kvinders tilstedeværelse i politik er afgørende for, at deres interesser kan blive tilgodeset i den politiske proces (Phillips, 2000, s. 10–11). Følger man Phillips’ argumentation,
varetager kvindelige repræsentanter med al sandsynlighed kvinders interesser bedre
end mandlige repræsentanter, fordi kvinder i højere grad deler kønnede erfaringer
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(Phillips, 1995, s. 83; Wängnerud, 1998, s. 13). Dette argument betegnes også som forskelsargumentet.
Forskelsargumentet er dog blevet mødt med det, der kaldes essentialismekritikken.
Essentialisme er opfattelsen af, at en gruppe er deﬁneret på baggrund af én fælles egenskab (Phillips, 2020, s. 179). For gruppen kvinder kunne denne egenskab være en særlig
kvindelighed, som derved ikke deles af mennesker uden for gruppen kvinder (Mansbridge, 1999, s. 637). Gruppen kan dermed ikke repræsentere andre end dem selv og
kan heller ikke repræsenteres af andre (Dahlerup, 2014, s. 75; Mansbridge, 1999, s. 637).
Essentialismekritikken består således i, at et entydigt fokus på en enkelt egenskab som
køn, overser forskelligheder internt i gruppen kvinder. Herved begrænses gruppen til
én deﬁnerende faktor, at være kvinde, hvilket kan undertrykke eventuelle minoriteter i
gruppen f.eks. homoseksuelle kvinder (Phillips, 2020, s. 180; Mansbridge, 1999, s. 637).
Essentialismekritikken påpeger noget potentielt selvmodsigende ift. politisk tilstedeværelse, idet fokus på visse egenskaber kan ekskludere andre egenskaber. Imidlertid
er argumentet i politisk tilstedeværelse ikke, at kvinder skal være til stede, fordi de er
kvinder. I stedet bygger tesen om politisk tilstedeværelse på inklusionen af historisk
ekskluderede grupper i samfundet, da disse gruppers erfaringer behøver en plads i den
politiske proces (Mansbridge, 1999, s. 637–638). Det handler derfor om, at undertrykte
erfaringer skal gøres præsente. Set i dette lys er tesen om politisk tilstedeværelse ikke
essentialistisk.
Med Phillips’ introduktion af politisk tilstedeværelse opstår der bred enighed i litteraturen om, at deskriptiv repræsentation spiller en central rolle i at opnå substantiel
repræsentation (Childs og Lovenduski, 2013, s. 490; Mackay, 2004, s. 101; Mansbridge,
1999, s. 638). Hovedparten af litteraturen om køn og repræsentation tilslutter sig tesen
om politisk tilstedeværelse ud fra logikken om, at kvinders politiske tilstedeværelse øger
sandsynligheden for, at kvinders erfaringer og oplevelser repræsenteres i den politiske
proces (Mackay, 2004, s. 101; Childs og Lovenduski, 2013; Wängnerud, 2009, s. 51;
Campbell et al., 2010, s. 172; Lovenduski, 2005, s. 141). Tesen om politisk tilstedeværelse
er således ikke deterministisk i den forstand, at ﬂere kvindelige repræsentanter sikrer
kvinders substantielle repræsentation, men den er fortsat omdiskuteret i litteraturen.
Dette skyldes, at der i repræsentationslitteraturen langtfra er enighed om, hvilke grupper der skal repræsenteres, og hvem der skal repræsentere dem.
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I forlængelse heraf afdækker vi i næste afsnit litteraturens syn på kvinder som en politisk
relevant gruppe, der er værd at repræsentere samt uenigheden om, hvorvidt kvinder
som gruppe har fælles interesser.

2.2 Kvinders politiske relevans
Hvilke grupper har krav på repræsentation? Svaret på dette spørgsmål er ikke givet på
forhånd, og derfor indeholder repræsentationslitteraturen også en diskussion af, hvorfor
kvinder som minoritetsgruppe har krav på politisk repræsentation (Lovenduski, 2005,
s. 16; Mansbridge, 1999, s. 629–630). Det er stadig en relativ ny samfundsudvikling,
at kvinder opfattes som selvstændige politiske individer, der har interesser, som er
forskellige fra familiens mandlige overhoved (Lovenduski, 2005, s. 16). I dette afsnit
starter vi derfor med at afdække litteraturens syn på, hvorvidt kvinder kan ses som en
gruppe med politisk relevans. Dette medfører en diskussion om, hvorvidt kvinder har
fælles interesser, der knytter sig til bestemte politiske emner.

2.2.1 Kvinder som politisk gruppe
Diskussionen om, hvilke grupper der kan anses som værende politisk relevante, er
gammel, og litteraturen på området beskæftiger sig primært med grupper, som ikke
allerede er repræsenteret. Mænd og overklassen er således politisk relevante grupper,
men tildeles ikke meget plads i litteraturen, idet de allerede er repræsenteret. I diskussionen af, hvilke grupper der har politisk relevans, afvises det generelt, at alle grupper,
der er deﬁneret på baggrund af deskriptive egenskaber, kan eller bør repræsenteres.
Dette gælder f.eks. venstrehåndede (Marmor og Morone, 2005, s. 14), rødhårede (Sapiro,
1981, s. 702) eller idioter (Pitkin, 1967, s. 89). Disse grupper er nemlig hverken politisk
undertrykte eller har unikke politiske interesser, som en repræsentant kan respondere
på (Sapiro, 1981, s. 703).
En ofte anvendt deﬁnition på en politisk relevant gruppe er således, at det er en samling
af individer, der historisk set har været politisk ekskluderet (Phillips, 2020, s. 183; Htun,
2004, s. 439; Dovi, 2002, s. 730; Mansbridge, 1999, s. 638–639). Denne deﬁnition er
bred, men dækker over grupper såsom etniske minoriteter, kvinder og arbejdere, og
undgår desuden at gøre sig sårbar over for essentialismekritikken (Mansbridge, 1999,
s. 637). I relation til specialets fokus på køn afgrænser vi os til kun at afdække, hvordan
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litteraturen mener, at gruppen kvinder lever op til denne deﬁnition.
Store dele af litteraturen er enige om, at gruppen kvinder lever op til kriteriet om
undertrykkelse, hvorfor de udgør en politisk relevant gruppe (Lovenduski, 2005, s. 16;
Mansbridge, 1999, s. 629–630; Dahlerup, 2017, s. 24; Young, 2002, s. 55). Det skyldes, at
kvinder historisk set har været underordnet mænd bl.a. som følge af skellet mellem den
private og den oﬀentlige sfære (Swers, 2001, s. 172; Phillips, 1995; Mansbridge, 1999).
Her har hjemmet og familien primært været kvindernes domæne, hvorfor mændene
historisk set har været de eneste, som var til stede og repræsenteret i den oﬀentlige
sfære, der bl.a. omfatter politik (Sapiro, 1981, s. 703; Krook og O’Brien, 2012, s. 844;
Lovenduski, 2005, s. 25). Selvom kvinder i moderne tid er repræsenteret mange steder
i samfundet, stiller nyere forskning skarpt på, at der stadig eksisterer en uligevægt i
den politiske magtbalance mellem kvinder og mænd (Reher, 2018; Dahlerup, 2017,
s. 24; Wängnerud, 2015, s. 55–56). Denne ubalance understreger, at kvinder stadig er en
politisk relevant gruppe at beskæftige sig med i studier af politik og magt.
I forlængelse af dette fremhæver Phillips (1995), at kvinder har et fælles erfaringsgrundlag igennem deres køn, der gør det meningsfuldt at betragte dem som en politisk
relevant gruppe (Phillips, 1995, s. 6; Jensen, 2004, s. 38). Dette kan både være generelle
livserfaringer, men også mere konkrete oplevelser som f.eks. at blive forbigået grundet
deres køn (Stensota, 2019; Jensen, 2004, s. 37; Thorsted, 2005, s. 16). Disse forskellige
i livserfaringer og oplevelser på baggrund af køn fordrer, at kvinder er forskellige fra
mænd, hvorfor de også vil agere anderledes i rollen som repræsentant (Childs og Lovenduski, 2013, s. 493–494).
På baggrund af ovenstående sandsynliggør litteraturen, at kvinder kan anskues som en
gruppe, der skal repræsenteres politisk. Som følge heraf er det relevant at fremhæve,
hvordan repræsentationsbegrebet er forbundet med interessebegrebet. De to begreber
hænger sammen fordi repræsentation kan anskues som processen, hvori interesser
deﬁneres og aktiveres i politik (Lovenduski, 2005, s. 19; Jensen, 2004, s. 89). Spørgsmålet
om, hvorvidt kvinders fælles erfaringsgrundlag kommer til udtryk i fælles politiske
interesser, er imidlertid omdiskuteret i litteraturen. Dette uddyber vi i det følgende
afsnit.
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2.2.2 Kvinders interesser
Det er en kontroversiel påstand, at der eksisterer særlige “kvindeinteresser”. I litteraturen er der således stor uenighed om, hvorvidt kvinder som gruppe overhovedet
har noget til fælles, og i så fald hvad disse fælles interesser er (Sapiro, 1981, s. 703;
Childs og Lovenduski, 2013, s. 499; McEvoy, 2016, s. 755; Lovenduski, 2005, s. 19). Selve
begrebet interesser ligeledes er til diskussion, tager vi, for at uddybe denne debat i de
efterfølgende afsnit, udgangspunkt i litteraturens sondring mellem interesser og emner
(Beckwith, 2011; Beckwith, 2014).
Dele af litteraturen er fortalere for, at kvinders interesser er fundamentale og stammer
fra, at kvinder påvirkes af økonomiske, politiske og sociale strukturer, der er forskellige
fra de strukturer, som mænd oplever (Beckwith, 2014, s. 20; Phillips, 1995, s. 63–64).
Dette blik på interesser stemmer overens med forskelsargumentet og tesen om politisk
tilstedeværelse.
Andre dele af litteraturen fremhæver imidlertid kvindegruppens diversitet som noget,
der udfordrer, at kvinder udgør én samlet gruppe (Borchorst og Dahlerup, 2015, s. 21).
På den ene side påpeges det ofte, at det sædvanligvis er elitekvinder, snarere end masseog minoritetskvinder, der artikulerer kvinders interesser gennem parlamentarisk tale
(Wängnerud, 2009, s. 53; Childs og Lovenduski, 2013, s. 498; Crenshaw, 1990). Dette
udfordrer idéen om, at de kvinder, der er politisk til stede, repræsenterer en bredere
gruppe af kvinder. På den anden side påpeges det, at kvindegruppens heterogenitet
er essentiel for kvinders repræsentation, idet øget politisk tilstedeværelse sikrer, at de
mange forskelligartede interesser blandt kvinder repræsenteres tilstrækkeligt (Mansbridge, 1999, s. 636; Lovenduski, 2005, s. 21; Childs og Lovenduski, 2013, s. 498). Der
er altså kun enighed om, at kvinder er forskellige, men ikke hvad denne forskellighed
medfører.
Der tilføjes yderligere til denne diskussion af kvinders interesser, når man holder
gruppen kvinder op mod gruppen mænd. Her argumenterer Phillips (1995) for, at deﬁnitionen af kvinders interesser handler om deres forskellighed fra mænds interesser og
ikke nødvendigvis om enighed blandt kvinder (ibid., s. 68). Her lægges der igen vægt
på, at politisk repræsentation af kvinder indebærer, at kvinders unikke erfaringer og
oplevelser er til stede i den politiske debat.
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Deﬁnitionen af kvinders interesser som værende noget, der er forskelligt fra mænds
interesser, er et argument, der ﬁnder genklang ﬂere steder i litteraturen (Lovenduski
og Norris, 2003, s. 87; Phillips, 1995, s. 68; Campbell, 2004, s. 21–22). Her ﬁnder ﬂere
studier, at kvindelige politikere beskæftiger sig med andre policyområder end mænd
bl.a. i de nordiske parlamenter (Taylor-Robinson og Heath, 2003, s. 80–81; Wängnerud,
2015; Lloren og Rosset, 2017).
I en dansk kontekst har kvinder mere venstreorienterede holdninger, end mænd har.
Studier ﬁnder bl.a., at danske kvinder gennem mange år har stemt mere venstreorienteret end danske mænd (Pedersen, 2004; Andersen, 2017, s. 42–43; Hjorth, 2020b, s. 2–3).
Derudover bakker danske kvinder mere op om velfærdspolitik end danske mænd gør,
mens sundhed, uddannelse, børn og ligestilling også er vigtigere for kvinder end mænd
(Hermansen, 2019; Andersen, 2003, s. 10–11; Kvalvik, 2018). Disse kønsforskelle i politiske holdninger danner dermed grundlag for at sandsynliggøre, at kønnede erfaringer
også spiller ind på de interesser, som danske vælgere har.
Ovenstående afsnit viser, at kvinders interesser et omstridt begreb. Ikke desto mindre
stiller store dele af litteraturen på området sig bag argumentet om, at det er vigtigt at
repræsentere kønnede erfaringer. Dermed kan kønnede erfaringer anses som interesser,
der kan repræsenteres. Her er pointen i tesen om politisk tilstedeværelse og forskelsargumentet, at kvinder med al sandsynlighed repræsenterer kvinders erfaringer og
derved også kvinders interesser bedre end mænd.
En anden gren af litteraturen om kvinders repræsentation har i højere grad konkretiseret kvinders interesser til bestemte emner. Denne forskning præsenterer vi i afsnittet
nedenfor.

2.2.3 Kvindeemner
Emner er overordnet set deﬁneret som speciﬁkke sager eller holdninger og er derfor mere konkrete end interesser (Beckwith, 2011, s. 425–426; Beckwith, 2014, s. 24).
Denne deﬁnition af emner indebærer, at størstedelen af forskningen omhandlende repræsentation af kvinder, fokuserer på emner frem for interesser (Beckwith, 2011, s. 425).
Inden for denne del af litteraturen undersøger de ﬂeste studier, hvorvidt kvindelige politikere taler eller lovgiver mere om stereotype ”kvindeemner”, end mandlige
politikere gør. Her er det vigtigt at påpege, at vi i dette speciale tager afstand til anven-
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delsen af begrebet kvindeemner, hvilket vi uddyber nærmere i teoriafsnit 3.4.3. Når
det er sagt, så har meget af litteraturen, der relaterer sig til emner det til fælles, at de
prædeﬁnerer hvilke emner, kvindelige repræsentanter skal fremhæve for at kunne siges
at varetage kvinders substantielle repræsentation.
Litteraturen har forskellige bud på disse kvindeemner, men de ﬂeste fremhæver børneog familiepolitik, ligestilling, vold mod kvinder, kvinders sundhed samt social- og velfærdspolitik mere generelt (McEvoy, 2016, s. 755; Osborn og Mendez, 2010, s. 755;
Wängnerud, 2000a, s. 72; Boussalis et al., 2019, s. 3; Krook og O’Brien, 2012, s. 846;
Bäck og Debus, 2019, s. 85). I Danmark har litteraturen deﬁneret ligestilling og sammenhængen mellem arbejds- og familieliv som kvindeemner (Dahlerup et al., 2020, s. 3;
Pedersen, 2004, s. 131; Karvonen og Selle, 1995, s. 4).
Argumenterne for, at disse emner er særligt kvindelige, hviler på en antagelse om,
at kvinder i højere grad berøres af beslutninger taget inden for disse emner, hvorfor
kvinder kan siges at have interesser i dem (Phillips, 1995, s. 67–68; Carroll, 1994, s. 15;
Celis, 2008a). Set med disse briller varetager repræsentanter kvinders interesser, når der
sættes fokus på disse emner, f.eks. gennem lovgivning eller parlamentarisk tale. Denne
tilgang til repræsentation er dog kritiseret i litteraturen.
Det påpeges f.eks., at kvinder som gruppe er meget forskelligartet, og at det ikke er
givet, at alle kvinder deler de interesser, som de førnævnte emner afspejler (EscobarLemmon og Taylor-Robinson, 2014, s. 10; Lovenduski, 2005, s. 21). Det er f.eks. muligt
at forestille sig, at kvinder, der ikke har valgt at få børn, ikke har interesser i børne- og
familiepolitik. Således kritiseres studier, der prædeﬁnerer kvindeemner for, at disse
afspejler den normative kvindekønsrolle, der eksisterer i de ﬂeste samfund. Det er altså
ikke uproblematisk at prædeﬁnere kvinders interesser på baggrund af konkrete emner.
Kvinder har nemlig alt andet lige forskellige holdninger til konkrete emner, selvom de
kan have fælles erfaringer og dermed fælles interesser.
Ovenstående afsnit belyser, at litteraturen, der anser kvinder som en politisk gruppe på baggrund af fælles interesser, er præget af stor tvetydighed. Der eksisterer en bred
konsensus om, at kvinder udgør en politisk relevant gruppe, men her stopper enigheden
også. Der er således uenighed om, hvordan kvinder bedst kan repræsenteres. Derfor udfolder vi, hvordan litteraturen har undersøgt repræsentation og repræsentationsadfærd
ift. kvinder i næste afsnit.
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2.3 Repræsentation af kvinder i parlamenter
Litteraturen om kvinders repræsentationsadfærd favner bredt, hvorfor vi i dette afsnit
lægger ud med at opridse de store linjer i forskningsfeltet. Herefter udfolder vi, hvordan
litteraturen har anlagt en mangefacetteret tilgang til at undersøge repræsentation af
kvinder, hvor vi uddyber studier af repræsentationsadfærd og kønsforskelle. Afsluttende
afdækker vi det forskningsfelt, der har beskæftiget sig med parlamentarisk tale i relation
til køn.

2.3.1 Studier af kvinders repræsentation
Studier af kvinders politiske repræsentation vandt først rigtigt frem i slutningen af
det 20. århundrede, hvor den politiske underrepræsentation af kvinder for alvor blev
fremstillet som et demokratisk problem (Childs og Lovenduski, 2013, s. 490; Mackay,
2004, s. 99). Siden da er litteraturen på dette relativt nye forskningsfelt vokset markant.
Kvinder kan repræsentere og blive repræsenteret ﬂere steder. Dog fokuserer litteraturen hovedsageligt på parlamenter og lovgivende forsamlinger (Childs og Lovenduski,
2013, s. 501; Celis et al., 2008, s. 105). Dette fokus retfærdiggøres med, at nationale
parlamenter træﬀer beslutninger, som påvirker hele befolkningen i et land, hvilket står
i modsætning til regionale eller lokale demokratiske institutioner (Wängnerud, 2015,
s. 2–3; Bächtiger, 2014, s. 145–146). Nyere forskning er også begyndt at undersøge
andre institutioner som f.eks. råd, udvalg og partier (Lüchmann og Almeida, 2010;
Heath et al., 2005; Osborn, 2012), oﬀentlige lederstillinger (Groeneveld et al., 2019) og
bestyrelser (Devnew et al., 2018; Fiig og Verner, 2016). I og med, at specialet fokuserer
på folketingspolitikere, afgrænser vi os her til at præsentere forskningen om kvinders
repræsentation i nationale parlamenter.
Kvinders repræsentation i parlamenter er en global forskningsdagsorden. Selvom litteraturen efterhånden spænder geograﬁsk bredt med mange studier af f.eks. sydamerikanske
parlamenter, ses der et klart vestlig bias (Wängnerud, 2009, s. 53; Krook, 2010; Heath
et al., 2005; Escobar-Lemmon og Taylor-Robinson, 2005; Ndinga, 2019; Piscopo, 2011).
I de nordiske lande er forskningsfeltet særdeles veludviklet, dette gælder især i Sverige
(Wängnerud, 2015; Bäck et al., 2014; Dahlerup et al., 2020; Jensen, 2004; Christensen og
Damkjær, 1998; Raaum, 2005, mﬂ.). Dette nordiske fokus begrundes med, at kvinder
tidligt blev valgt ind i de nordiske parlamenter, hvilket har resulteret i, at disse parla-
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menter topper listerne med de højeste andele af kvindelige politikere (Mackay, 2004,
s. 99; Taylor-Robinson, 2014, s. 251; Dahlerup, 2013, s. 146; World Economic Forum,
2020). Den relativt høje tilstedeværelse af kvinder i nordiske parlamenter har derfor
muliggjort studier af politisk tilstedeværelse og substantiel repræsentation (Wängnerud,
2009, s. 52). Udover at være blevet undersøgt i mange kontekster, er repræsentation
også blevet undersøgt på mange måder. Derfor udfolder vi nu, hvordan forskningen
har undersøgt kvinders substantielle repræsentation.
Forskning i kvinders substantielle repræsentation gribes meget forskelligt an. Nyere forskning fokuserer bl.a. på forholdet mellem kvindelige politikere og vælgere, om
kvindelige politikere er reﬂekteret i policyprocesser og -outcomes samt, hvorvidt kvinder bringer en særlig viden eller værdier ind i parlamenter (Dahlerup, 2014, s. 63;
Mackay, 2004, s. 101; Heidar og Pedersen, 2006; Lovenduski og Norris, 2003; Lloren
og Rosset, 2017; Dahlerup et al., 2020). Således rummer denne forskningsdagsorden
mange elementer, og dette brede fokus tydeliggør, at substantiel repræsentation er et
ﬂertydigt begreb (Franceschet, 2011, s. 59–60; Franceshet og Piscopo, 2008; Wängnerud,
2009, s. 64; Celis og Erzeel, 2020, s. 199–200).
Samtidig fokuserer mange af de studier, der hævder at beskæftige sig med substantiel
repræsentation, på sammenhængen mellem repræsentanternes køn og deres adfærd
(Bicquelet et al., 2012, s. 84; Boussalis et al., 2019; Celis, 2008a; Dahlerup, 2018; Dahlerup et al., 2020; Lloren og Rosset, 2017; Lovenduski og Norris, 2003, mﬂ.).I vores
optik beskæftiger disse studier sig med kvindelige politikeres repræsentationsadfærd
snarere end med substantiel repræsentation. I næste afsnit gennemgår vi litteraturen,
som beskæftiger sig med kvinders repræsentationsadfærd i parlamenter.

2.3.2 Kvinders repræsentationsadfærd
Litteraturen om kvinders repræsentationsadfærd beskæftiger sig med ﬂere forskellige typer adfærd. Her er det kvindelige politikeres stemmeadfærd, der har modtaget
mest forskningsmæssig opmærksomhed (Celis et al., 2008, s. 106; Dunaway et al., 2013;
Stegmaier et al., 2014; Pearson og Dancey, 2011a, s. 495). Derudover er fremsættelse
af lovforslag, policyprioriteter, fordeling af poster og roller samt kontakt til ministre
og organisationer også alle belyst ift. kvinders repræsentationsadfærd (Swers, 2002;
Volden et al., 2013; Akirav, 2016; Rosen, 2013; Waylen, 2014; Krook og O’Brien, 2012;
Jensen, 2004).
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Der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om alle disse typer af repræsentationsadfærd er
et udtryk for interessevaretagelse. F.eks. kritiseres stemmeadfærd for, at det i lige så høj
grad kan afspejle, at repræsentanterne vælger det alternativ, som de ﬁnder mindst ringe,
snarere end det alternativ, der fremmer bestemte interesser (Celis et al., 2008, s. 107).
En håndfuld studier er i kølvandet på kritikken begyndt at undersøge andre typer af
repræsentationsadfærd, der kræver større forpligtelser og mere tid fra politikerne bl.a.
lobbyindsatser og parlamentarisk tale (Proksch og Slapin, 2012, s. 253; Bäck og Debus,
2019). Inden da fremhæver vi nogle centrale tematikker i litteraturen om kvindelige
politikeres repræsentationsadfærd.
En af de mest centrale tematikker i forskningsfeltet om repræsentationsadfærd beskæftiger sig med kønsforskelle. Overordnet set deﬁneres kønsforskelle som “substantial
diﬀerences between men and women” (Oskarson, 1995, s. 59). I studier af repræsentationsadfærd undersøges kønsforskelle ift., om kvindelige politikeres repræsentationsadfærd
adskiller sig fra mandlige politikeres adfærd og i så fald, hvordan de adskiller sig (Franceschet, 2011, s. 59; Dahlerup et al., 2020, s. 3). I disse undersøgelser sammenlignes
kvindelige politikeres adfærd med mandlige politikeres adfærd, hvorved mandlige politikere ofte bliver en referencekategori (Höhmann, 2020, s. 31; Wängnerud, 2009, s. 62).
Adskillige studier påviser eksistensen af kønsforskelle i repræsentationsadfærd og konkluderer, at kvindelige politikere fremmer kvinders interesser i parlamenter oftere
end mandlige politikere gør (Bäck et al., 2014; Campbell et al., 2010; Childs og Withey,
2004; Swers, 2002; Thomas, 1991; Wängnerud, 2000a; McEvoy, 2016; Childs, 2004,
mﬂ.). Andre studier ﬁnder imidlertid ingen eller meget små kønsforskelle i politikernes
adfærd (Höhmann, 2019; Lawless et al., 2018; Schwindt-Bayer og Mishler, 2005; Childs
og Krook, 2009; Oskarson, 1995, s. 78–79). Desuden ﬁnder empiriske studier primært
kønsforskelle i adfærd og holdninger, omend fundene her er blandede.
Der påvises ofte kønsforskelle i studier af politikernes holdninger og adfærd, når det
relaterer sig til politikområder, der i litteraturen er deﬁneret som stereotypiske, kvindedominerede emner, f.eks. ligestilling, familiepolitik og kvinders sundhed (Lovenduski
og Norris, 2003; Campbell et al., 2010; McEvoy, 2016, s. 776; Wängnerud, 2000a, s. 84).
Studiernes konklusioner vedrørende eksistensen af kønsforskelle er således afhængige
af politikområde.
En central problemstilling i litteraturen om repræsentationsadfærd relaterer sig til
den metodiske tilgang. Således har der i litteraturen om repræsentationsadfærd været
mangel på metodiske værktøjer, der kan indfange repræsentationsadfærd i parlamen-
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ter (Bicquelet et al., 2012, s. 85; Franceschet, 2011, s. 60). En del studier tager afsæt i
dybdegående interviews, men disse gør det svært at sammenligne politikernes adfærd
og ﬁnde kønsforskelle (Mackay, 2004; Franceshet og Piscopo, 2008; Dodson, 2006). Af
denne grund er surveys blevet mere udbredt, men denne metode medfører en risiko for
social desirability bias, da den undersøger politikernes selvrapporterede repræsentationsadfærd (Bicquelet et al., 2012, s. 85–86; Lovenduski og Norris, 2003; Wängnerud,
2009, s. 63). Brugen af interviews og surveys har desuden den konsekvens, at det er
vanskeligt at studere længere tidsperioder (Pearson og Dancey, 2011a, s. 499). Dette har
medført en stor efterspørgsel på studier, der beskæftiger sig med kvindelige politikeres
repræsentationsadfærd over tid (Celis, 2008b, s. 93; Celis et al., 2008, s. 105; Dahlerup,
2014, s. 71; Boussalis et al., 2019; Dahlerup et al., 2020; Childs og Lovenduski, 2013,
s. 504).
Desuden understreger mange studier, at partitilhørsforhold spiller en vigtig rolle i
relation til repræsentationsadfærd. Dette skyldes, at venstreorienterede partier både
har ﬂest kvindelige medlemmer og et større fokus på ligestilling i samfundet (Esaiasson,
2000, s. 679; Htun og Power, 2006; Tremblay og Pelletier, 2000). Nogle studier ﬁnder, at
partimæssige forskelle overskygger kønsforskelle, mens andre påviser reelle kønsforskelle, selvom parti stadig spiller en rolle (Cowley og Stuart, 2010; Thorsted, 2005). Andre
fund indikerer, at eﬀekten af køn varierer på tværs af partier, hvor parti nogle gange
stjæler eﬀekten af køn, men også omvendt (Bäck og Debus, 2019, s. 578; Pearson og
Dancey, 2011a, s. 497). I et studie af nordiske parlamentarikere konkluderer Wängnerud
(2000b), at køn har større betydning for repræsentationsadfærd end partitilhørsforhold
(ibid., s. 142). Partis rolle i relation til køn er derfor ikke entydig. Parti er relevant i
visse studier af kønsforskelle, men i indeværende speciale er det ikke centralt, da vores
formål først og fremmest er at beskrive kønsforskelle i repræsentationsadfærd i en
dansk kontekst.
Studierne i relation til kønsforskelle i repræsentationsadfærd i Danmark peger i ﬂere
retninger. Således ﬁnder Jensen (2004) via surveyforskning, at kvindelige folketingspolitikeres repræsentationsadfærd varetager kvinders interesser, idet de kvindelige
politikere er særligt indstillet på at fremføre kvindernes synspunkter og interesser (ibid.,
s. 98). Thorsted (2005) ﬁnder, at køn ingen rolle spiller ift. ytringer på gruppemøder,
samt at parti har større forklaringskraft end køn i relation til kontakt til ministre og
tværgående samarbejder, selvom køn ikke er uden betydning her (ibid., s. 5, 101).
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Nyere studier peger derimod på kønsforskelle i repræsentationsadfærd. Dahlerup (2018)
og Dahlerup et al. (2020) ﬁnder f.eks., at kvindelige folketingspolitikere i højere grad
varetager ligestillingsdagsordenen og har kontakt til organisationer, der beskæftiger
sig med kvinders rettigheder (Dahlerup, 2018, s. 201–202; Dahlerup et al., 2020, s. 1).
Harder (2017) undersøger ligeledes folketingspolitikeres repræsentationsadfærd, men i
regi af Folketingets Ligestillingsudvalg (ibid., s. 12–13). Alle danske studier vedrørende
kønsforskelle i repræsentationsadfærd præges imidlertid af, at de er begrænsede til en
bestemt kontekst på et bestemt tidspunkt.
Ovenstående afsnit har afdækket litteraturen om kvindelige politikeres repræsentationsadfærd mere generelt. Dette danner grundlaget for, at vi kan dykke ned i en hidtil
underbelyst type af repræsentationsadfærd i relation til køn: parlamentarisk tale.

2.3.3 Kvinders parlamentariske tale
Et mindre forskningsfelt inden for kvindelige politikeres repræsentationsadfærd undersøger parlamentarisk tale (Bäck og Debus, 2019, s. 578–579; Saalfeld, 2011). Her sondrer
litteraturen mellem studier af kønsforskelle i repræsentationsadfærd ift. mængde, sprog
og indhold i politikernes parlamentariske tale.
Den første gren af litteraturen kigger på kønsforskelle i mængden af politikernes parlamentariske tale. Her er der blandede empiriske resultater, omend ingen af disse studerer
en dansk kontekst (Taylor-Robinson, 2014, s. 254). En overvægt af studier ﬁnder, at
kvindelige politikere taler mindre end mandlige politikere i parlamenter (Kathlene,
1994; Osborn og Mendez, 2010; Bäck et al., 2014, s. 505; Bäck og Debus, 2019, s. 586).
Dog ﬁnder nogle studier, at kvindelige politikere taler lige meget som deres mandlige
kollegaer (Broughton og Palmieri, 1999; Wang, 2014; Murray, 2010; Taylor-Robinson,
2014, s. 254). Et enkelt studie ﬁnder endda, at kvindelige politikere taler mere end
mandlige politikere (Pearson og Dancey, 2011b, s. 910). Selvom de ﬂeste studier ﬁnder
kønsforskelle, er denne forskningsdagsorden ikke tilendebragt.
En anden gren af litteraturen undersøger kønsforskelle i parlamentarikeres sprogbrug
(Hinojosa et al., 2018, s. 407; Piscopo, 2011, s. 449). Her ﬁnder studier, at der generelt
set er forskel på kvindelige og mandlige politikeres sprogbrug (Brescoll, 2011, s. 7–8;
Karvonen et al., 1995, s. 446–447). Andre studier går mere detaljeret til værks, som
f.eks. Hargrave og Langengen (2020), der konkluderer, at kvindelige politikere i Storbritannien i højere grad anvender personlige argumenter i debatter, diskuterer politik
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på en mere konkret måde, samt optræder mindre fjendtligt i deres sprogbrug (ibid.).
Ligeledes ﬁnder andre studier igen, at kvindelige politikere er mere tilbøjelige til at
italesætte deres køn og rolle som kvinder eller mødre (Hinojosa et al., 2018; Walsh, 2002;
Levy et al., 2001). Disse forskelle er dog mest udbredte, når der diskuteres stereotype
kvindeemner. Der ﬁndes imidlertid også studier, der påviser ingen eller meget små
kønsforskelle i politikernes sprogbrug (Karvonen et al., 1995, s. 356). Samlet set tyder
litteraturen stadig på, at der er kønsforskelle i sprogbrug.
En tredje gren af litteraturen kigger nærmere på indholdet i de parlamentariske taler
ved at undersøge, om der er kønsforskelle i de emner, som politikerne fokuserer på
(Osborn og Mendez, 2010; Piscopo, 2011; Pearson og Dancey, 2011b; Boussalis et al.,
2019). Her viser studierne, at kvindelige politikere taler mere om det, der i litteraturen
betegnes som bløde emner, f.eks. børne- og familiepolitik og kvinders sundhed (Osborn og Mendez, 2010, s. 13; Clayton et al., 2016; Pearson og Dancey, 2011b; Boussalis
et al., 2019, s. 8). Ligeledes påvises det, at kvindelige politikere dedikerer mindre af
deres taletid til, hvad litteraturen betegner som hårde emner f.eks. økonomi, transport
og energi (Boussalis et al., 2019, s. 8; Bäck et al., 2014, s. 504; Bäck og Debus, 2019, s. 576).
Litteraturen om parlamentarisk tale i relation til køn peger på, at der er forskel på,
hvor meget kvindelige og mandlige politikere taler i parlamenter, men også måden de
taler på, og indholdet i deres tale. Det skal imidlertid understreges, at dette forskningsfelt
stadig er relativt nyt, og derfor er det begrænset med antallet af studier. Der er således
intet endegyldigt over konklusionerne inden for dette felt.
At forskningsfeltet stadig er underbelyst, skal ses i lyset af, at det først er for nyligt,
at nye metoder har tilladt analyser af store mængder parlamentariske dokumenter og
taler (Proksch og Slapin, 2014a, s. 126–127). De eksisterende studier anvender simple
versioner af automatiseret tekstanalyse såsom kvantitativ indholdsanalyse (Osborn
og Mendez, 2010; Bicquelet et al., 2012; Hinojosa et al., 2018), ordtælling (Proksch og
Slapin, 2014a) eller regressionsanalyser (Bäck og Debus, 2019; Pearson og Dancey,
2011a). Meget få studier anvender således maskinlæring til at studere kønsforskelle i
parlamentarisk tale over længere tidsperioder (Boussalis et al., 2019; Höhmann, 2020).
Denne gren af litteraturen er derfor stadig i sin spæde ungdom.
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I en dansk kontekst kan fremhæves to studier af parlamentarisk tale. Dette drejer sig
om Hjorth (2020a), der beskæftiger sig med moralsk distancering, og Green-Pedersen
(2011), der bl.a. belyser hvilke emner, som kommer på dagsordenen i Folketingssalen
(Hjorth, 2020a; Green-Pedersen, 2011, s. 56). Ingen af disse studier beskæftiger sig
imidlertid med kønsforskelle i parlamentarisk tale, hvilket gør vores studie unikt.
Studier af kønsforskelle i repræsentationsadfærd udtrykt ved parlamentarisk tale er
således en mangelvare i en dansk kontekst, et hul i litteraturen om man vil, som specialet forsøger at udfylde. Inden vi går videre til teoriafsnittet, vil vi i næste afsnit
opsummere de centrale begrænsninger i litteraturen, som vi løbende har afdækket i
Litteraturreviewet.

2.4 Litteraturens begrænsninger
Sammenfattende ser vi, at repræsentationslitteraturen er et veletableret forskningsfelt
inden for politologien. Det til trods har vi i litteraturreviewet afdækket tre centrale
områder i litteraturen, hvor eksisterende forskning har dets begrænsninger.
For det første har vi afdækket, at litteraturfeltet om kvinders substantielle repræsentation med fordel kunne være mere stringent. Her hævder mange studier at undersøge
substantiel repræsentation, ved udelukkende at fokusere på repræsentanterne, hvilket overser det faktum, at substantiel repræsentation omhandler, hvorvidt vælgernes
interesser fremmes af deres repræsentanter. Vi forsøger at imødegå denne litterære
problemstilling ved at implementere en mere stringent tilgang til teorien, der kun fokuserer på repræsentationsadfærd.
For det andet er parlamentarisk tale en relativt underbelyst type af repræsentationsadfærd både empirisk og teoretisk. Dette gør sig særligt gældende i en dansk kontekst, hvor
det er sparsomt med studier af parlamentarisk tale i Folketinget. Parlamentarisk tale er
imidlertid interessant at afdække, da litteraturen peger på, at det er mindre reguleret end
andet repræsentationsadfærd, hvorfor interesser i særdeleshed kan komme til udtryk
her. Dermed er dette også et felt, hvor det er særligt givende at studere kønsforskelle,
nu hvor nye metodiske tilgange har åbnet op for mere avancerede muligheder for at
undersøge disse i politikeres tale. Vi vil udnytte disse nye metodiske tilgange til at belyse
parlamentarisk tale i en dansk kontekst.

30

Kapitel 2 Litteraturreview: Repræsentationsadfærd og køn

En tredje begrænsning er, at der mangler studier over tid af kønsforskelle i repræsentationsadfærd. Dette har de implikationer, at litteraturen ikke har mulighed for at
konkludere på, hvorvidt kønsforskelle i repræsentationsadfærd har udviklet sig over
tid og i så fald hvordan. Dette er en central element at undersøge, for at kvaliﬁcere de få
danske studier, der grundet deres dybdegående fokus, kun giver et øjebliksbillede af
kønsforskelle i repræsentationsadfærd. Desuden vil et studie over længere tid kaste lys
over, om ligestillingen i repræsentationsadfærd følger udviklingen i det omkringliggende samfund. Dette kan nye metodiske tilgange i form af maskinlæring være med til at
afhjælpe, hvilket vi udnytter i dette speciale.
Med disse tre begrænsninger som afsæt vil vi i næste afsnit teoretisere, hvordan vi
antager, at der er et indbyrdes forhold mellem folketingspolitikernes repræsentationsadfærd og deres køn. Desuden præsenterer vi, hvordan dette vil komme til udtryk i
kønsforskelle i deres parlamentarisk tale over tid.
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I dette kapitel præsenterer vi specialets teoretiske fundament og udfolder vores forventninger til hvilke mønstre, vi vil ﬁnde i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd. I
den forbindelse præsenteres, hvordan vi med afsæt i litteraturen og eksisterende studier
udleder specialets fem hypoteser om kønsforskelle i parlamentarisk tale i Folketinget.
Da både repræsentationslitteraturen og den feministiske litteratur er præget af stor
begrebslig diversitet, starter vi i afsnit 3.1 med at konceptualisere, hvordan vi deﬁnerer
køn i specialet. Herefter følger vores konceptualisering af parlamentarisk tale i Folketingssalen i afsnit 3.2. I afsnit 3.3 udleder vi, hvordan specialets teoretiske fundament
er stykket sammen af forskellige teoretiske bidrag. I afsnit 3.4 udleder vi specialets
tre hypoteser vedrørende de overordnede kønsforskelle i parlamentarisk tale i hele
perioden. Dette efterfølges af afsnit 3.5, hvor vi udleder specialets to hypoteser vedrørende udviklingen i kønsforskelle over tid. Afsluttende samler vi op på specialets fem
hypoteser i afsnit 3.6.

3.1 Konceptualisering af køn
Køn er et af specialets helt centrale begreber, men det er samtidig genstand for en
betydelig debat i både litteraturen og i samfundet. Når begrebet er så omstridt, er det
nødvendigt, at vi indleder teoriafsnittet med at konceptualisere, hvordan vi i specialet
deﬁnerer køn (Adcock og Collier, 2001, s. 532). Dette medvirker til at øge målingsvaliditeten i analysen, når vi undersøger folketingspolitikernes køn (ibid., s. 532).
Overordnet set tager dette speciale udgangspunkt i en binær forståelse af køn. Vi anser
derfor en folketingspolitiker for enten at være kvinde eller mand. Denne konceptualisering af køn anvendes i langt størstedelen af studier, der undersøger politisk adfærd
og er desuden gennemgående i litteraturen, der beskæftiger sig med kvinders repræ-
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sentationsadfærd (Bittner og Goodyear-Grant, 2017, s. 1023; Lovenduski, 2005, s. 21;
Boussalis et al., 2019; Bäck og Debus, 2019). I dansk forskning om kvinders repræsentationsadfærd deﬁneres kønskategorierne også oftest som binære, sociale størrelser
(Borchorst, 2004, s. 10; Dahlerup et al., 2020, s. 3–4). Dermed tager vi, ligesom mange andre i litteraturen, udgangspunkt i det biologiske køn, sex, og anvender det som en proxy
for det socialt konstruerede køn, gender (Bittner og Goodyear-Grant, 2017, s. 1022–23;
Lovenduski, 2005, s. 21–22). Årsagen til dette er, at det binære køn er lettere at måle,
hvorfor det danner et mere solidt grundlag for en konceptualisering og efterfølgende
operationalisering.
Selvom denne praksis er relativt udbredt, er vi opmærksomme på, at en binær konceptualisering af køn afviger fra dele af den feministiske litteraturs ønske om mere
komplekse konceptualiseringer af køn (Childs, 2006, s. 8; Smooth, 2006, s. 412; Kittilson,
2016, s. 13). Anvendelsen af det biologiske køn kritiseres især for at knytte adfærdsforskelle mellem kvinder og mænd til deres kropslige attributter (Childs, 2006, s. 9).
Vores konceptualisering forsøger at tage højde for denne kritik ved at balancere på en
gylden middelvej. Således anerkender vi, at køn er socialt konstrueret samtidig med,
at vores binære tilgang til køn muliggør, at vi reelt kan måle eventuelle kønsforskelle i
folketingspolitikernes repræsentationsadfærd. Kategoriseringen af folketingspolitikeres
køn gennemgås i afsnit 4.2 og køn operationaliseres i afsnit 4.5.
Med specialets konceptualisering af køn på plads kan vi nu konceptualisere begrebet
parlamentarisk tale. Fordi parlamentarisk tale som repræsentationsadfærd er underbelyst i litteraturen, er det vigtigt, at vi tydeligt fremlægger, hvordan vi deﬁnerer og
anvender begrebet, så fremtidig forskning har et solidt teoretisk fundament at bygge
videre på (Adcock og Collier, 2001, s. 532). Dette er formålet med afsnittet herunder.
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3.2 Parlamentarisk tale i Folketingssalen
I dette afsnit udfolder vi først, hvordan vi konceptualiserer parlamentarisk tale som en
samlebetegnelse, der dækker over tre dimensioner. Herefter præsenterer vi de institutionelle regler, der både sætter rammerne for hvilke politikere, der må tale i Folketingssalen,
samt hvor meget og hvornår de må tale.

3.2.1 Konceptualisering af parlamentarisk tale i
Folketingssalen
Da specialet undersøger folketingspolitikernes repræsentationsadfærd med udgangspunkt i parlamentarisk tale, konceptualiserer vi her dette begreb. Vi deﬁnerer parlamentarisk tale i Folketinget som værende al tale, der er fremført mundtligt i Folketingssalen
i løbet af de folketingsår, som specialets tidsperiode dækker over, hvilket er perioden
1976-2020. Dette indebærer mundtlige behandlinger af lovforslag, beslutningsforslag,
redegørelser og forespørgsler, men også meddelelser fra formanden, statsministerens
spørgetime, åbnings- og afslutningstaler, partilederdebatter samt mundtlige besvarelser
af §20-spørgsmål (Folketingstidende, 2020c). Vi uddyber hvilke konkrete tekstdata,
der danner grundlag for specialets datasæt i afsnit 4.2. For at opnå en mere målbar
deﬁnition af parlamentarisk tale konceptualiserer vi det endvidere som bestående af tre
dimensioner.
I specialet dækker parlamentarisk tale over de tre dimensioner: talemængde, sprogbrug og emnefokus. Litteraturen beskæftiger sig ofte med en eller to af disse dimensioner
af parlamentarisk tale, men vi har medtaget alle tre i vores konceptualisering, idet vi
sigter efter at afdække folketingspolitikernes parlamentariske tale så fyldestgørende
som mulig (Bäck et al., 2014; Hinojosa et al., 2018; Pearson og Dancey, 2011b). Herved
bidrager vi til litteraturen ved at afdække en empirisk underbelyst adfærdstype på tre
dimensioner inden for samme case. Samtidig er vores opdeling af tale i tre dimensioner
med til at styrke målingsvaliditeten og dermed robustheden af specialets konklusioner
(Adcock og Collier, 2001, s. 533). Vores konceptualisering af parlamentarisk tale i tre
dimensioner er illustreret nedenfor på ﬁgur 3.1.

3.2

Parlamentarisk tale i Folketingssalen

35

Figur 3.1: Konceptualisering af parlamentarisk tale i tre dimensioner

Talemængde er den dimension af parlamentarisk tale, der relaterer sig til kvantiteten
af tale. Denne dimension skal afdække, hvor meget hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere taler i Folketingssalen. De to andre dimensioner af parlamentarisk tale
fokuserer på folketingstalernes indhold frem for mængde.
Sprogbrug relaterer sig til, hvilke ord politikerne anvender, når de taler i Folketingssalen.
Vores deﬁnition af sprogbrug inkluderer således totaliteten af tale fremsat af folketingspolitikerne, og er således en bredere deﬁnition end de gængse deﬁnitioner i litteraturen,
der fokuserer på forekomsten af speciﬁkke ord, vendinger eller argumenter (Hargrave og
Langengen, 2020; Hinojosa et al., 2018; Levy et al., 2001). Dette giver os mulighed for at
belyse denne dimension af parlamentarisk tale på en anden måde end tidligere forskning.
Emnefokus afspejler, at vi ønsker at undersøge, hvad folketingspolitikerne egentlig
taler om. Dermed deﬁneres emnefokus som hvilke emner, politikerne fremhæver, når
de får ordet i Folketingssalen. Således bliver emnefokus også en måde at afdække, hvilke
politikområder politikerne beskæftiger sig med i Folketingssalen.
Vores konceptualisering af parlamentarisk tale indfanger således, hvor meget, hvordan
og om hvad politikerne taler i Folketingssalen, hvilket vi samlet set anser for at måle
folketingspolitikeres repræsentationsadfærd. Derfor vil begreberne parlamentarisk tale
og repræsentationsadfærd blive brugt synonymt i resten af opgaven. De tre dimensioner
af tale er belyst på forskellig vis i litteraturen, men i en dansk kontekst er vi de første til
at belyse parlamentarisk tale Folketinget på denne måde. Vi operationaliserer, hvordan
vi måler de tre dimensioner af tale i afsnit 4.5.
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For at fuldende konceptualiseringen af parlamentarisk tale inddrager vi de institutionelle regler for tale i Folketingssalen. Alle parlamenter har regler, der påvirker hvilke
politikere, der får taletid, og hvor længe de må tale (Bäck et al., 2014, s. 509; Bächtiger,
2014, s. 150; Proksch og Slapin, 2014b, s. 78–79). Folketingets regler er dermed relevante
at holde sig for øje, idet de bidrager til at belyse, hvem vi kan forvente, der kommer til
orde i vores case. I næste afsnit opridser vi derfor nogle af de centrale regler for tale og
adfærd i Folketingssalen.

3.2.2 De institutionelle regler i Folketingssalen
Folketingssalen er ikke noget frit forum. I et studie af europæiske parlamenter fra 2014
karakteriseres adgangen til at tale i Folketinget som værende meget reguleret (Proksch
og Slapin, 2014b, s. 83). Det betyder, at de danske regler klart favoriserer partilederkontrol, og derfor er muligheden for, at enkelte politikere kan tage ordet uden partiets
samtykke, lille (ibid., s. 77). Således uddyber vi nu reglerne for tale i Folketinget.
Det fremgår af Folketingets Forretningsorden, at møder i Folketingssalen skal afvikles i
god ro og orden, hvilket indebærer, at politikerne skal tale pænt til hinanden (Folketinget, 2020d). Derudover skal politikerne tiltale andre Medlemmer af Folketinget i
tredje person og enten anvende deres efternavn eller titel (ibid.). Ud over disse krav til
sprogbrug regulerer parlamentariske regler oftest tale på tre måder: hvem der må tage
ordet, processen hvorved de kan komme til orde, samt hvor længe de må tale (Proksch
og Slapin, 2014b, s. 78). Disse tre typer regler gennemgår vi nu i relation til Folketinget.
Helt grundlæggende må folketingspolitikerne først tale i Folketingssalen, når de har
fået ordet af Folketingets formand (Folketinget, 2020d). Formanden giver ordet til
politikerne i den orden, hvori de fremgår af talerlisten eller i den rækkefølge, som
de anmoder om det, men ordførere og forslagsstillere til lovforslag går dog forud for
andre talere (Folketinget, 2020g). Folketingets formand er således ret magtfuld ift. at
bestemme, hvem der kan få eller få frataget ordet, da det står formanden frit for at
ændre i talerækkefølgen eller bringe en meningsudveksling til afslutning (Folketinget,
2020d).
Reglerne for hvem, der må og kan tage ordet i Folketinget, afhænger desuden af, hvilken
slags møde der afholdes. Et eksempel på dette er, at ved spørgetime med statsministeren
er det kun partiledere, der kan stille spørgsmål (Folketinget, 2020f). Dette understreger,
at der er udvalgte folketingspolitikere, der er garanteret adgangen til at tale i Folketings-
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salen f.eks. ministre og partiledere, hvor andre folketingspolitikere har mere varierende
adgang til at få ordet (Proksch og Slapin, 2014b, s. 78).
Derudover spiller partierne en rolle ift. at bestemme, hvem der taler i Folketingssalen.
Når en sag eller en lov skal behandles i Folketingssalen, udpeger gruppeformanden i
hver partigruppe en ordfører, der på partiets vegne taler om emnet (Folketinget, 2020g).
Dette indebærer, at der er stor partikontrol med hvem, der får ordet i Folketingssalen.
Partiernes ordførere taler således ofte i Folketingssalen, og særligt de politiske ordførere
taler meget, da de er meddebattører ved de årlige åbnings- og afslutningsdebatter (ibid.).
Skævheden i, hvem der må tale i Folketingssalen, genﬁndes i taletidsreglerne. Således
afhænger ens taletid af, om man er menigt medlem af Folketinget eller f.eks. minister
(Folketinget, 2020e).
De ovenstående regler indikerer, at vi kan forvente, at ministre, partiledere og politiske ordførere vil få ordet oftere i Folketingssalen end andre politikere. Reglerne
har også betydning for vores forventninger ift. emnefokus, da det er sandsynligt, at
folketingspolitikernes ordførerskaber vil afspejle sig i emnefokus. Ligeså kan det påvirke
talemængde, da der inden for nogle ordførerskaber, f.eks. turisme fremsættes meget få
lovforslag (Müller og Rysgaard, 2019). Derfor præsenterer vi kort kønsfordelingen for
nogle af disse poster.
Overordnet set er der kønsforskelle, når det kommer til at besidde de mest magtfulde
poster i Folketinget. En undersøgelse fra 2015 viser, at det kun er ca. 23 % af ordførerskaberne, der var besat af et ﬂertal af kvindelige folketingspolitikere, mens det var 53 %
for mandlige politikere (Larsen, 2015). Af denne undersøgelse fremgår det desuden, at
kvinderne dominerer ordførerskaberne på velfærdsområdet, og at mændene dominerer
ordførerskaberne på økonomisk centrale områder som ﬁnans- og energiområdet (ibid.).
I relation til kvindelige ministerposter har der siden år 2000 i gennemsnit været ca. 40 %
kvindelige ministre i hver regering. Når det kommer til fordelingen af ressortområder,
ser vi dog markante kønsforskelle, da der historisk set i Danmark har været f.eks. 22
kvindelige socialministre, men kun én kvindelig ﬁnansminister (Nielsen, 2017).
Disse kønsforskelle ﬁndes i nogen grad stadig i 2020. Kvinderne er i undertal, både når
det kommer til ministerposter og politiske ordførerskaber samtidig med, at der er en vis
ressortmæssig kønsforskel i de øvrige ordførerskaber (Folketinget, 2020i; Folketinget,
2020h). F.eks. er der ﬂest mandlige transportordførere, mens der er ﬂest kvindelige
ligestillingsordførere (Folketinget, 2020j; Folketinget, 2020k). En undtagelse er dog,
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at der er ﬂest kvindelige partiledere, idet fem ud af Folketingets ni største partier er
kvinder1 (Hoﬀmann-Hansen og Fabricius, 2020).
Dette øjebliksbillede over rollefordelingerne i Folketinget kan vanskeligt appliceres i
vores analyse, da vores datasæt spænder over en meget længere tidsperiode. De fremhævede tendenser og parlamentariske regler anvendes imidlertid i udledningen af vores
hypoteser til at sandsynliggøre, hvor vi kan forvente at ﬁnde kønsforskelle.
Inden vi udleder vores hypoteser, vil vi i næste afsnit udfolde specialets teoretiske
grundlag. Dette er nødvendigt, da specialet bygger på teoretiske argumenter og elementer fra ﬂere af de præsenterede litteraturfelter.

3.3 Kønsforskelle i parlamentarisk tale i
Folketingssalen
Specialet bygger på tesen om politisk tilstedeværelse. Med dette udgangspunkt antager
vi, at der eksisterer en sammenhæng mellem folketingspolitikerens køn og deres repræsentationsadfærd, og dermed også deres parlamentariske tale (Phillips, 1995, s. 25;
Lovenduski, 2005, s. 141). Samtidig fordrer det, at specialets teoretiske grundlag hviler
på det såkaldte forskelsargument.
Forskelsargumentet er en udbygning af politisk tilstedeværelse. Dette argument understreger, at årsagen til, at politisk tilstedeværelse af kvinder bidrager til at repræsentere
kvinders interesser er, at kvinder og mænd har forskellige oplevelser og erfaringer i kraft
af deres køn (Childs og Lovenduski, 2013, s. 493–494; Celis et al., 2008, s. 102; Childs,
2006, s. 9–10; Dahlerup et al., 2020, s. 1; Beckwith, 2014, s. 36). Disse kønsforskelle i
oplevelser og erfaringer bunder i, at kvinder historisk har haft andre samfundsmæssige
roller end mænd (Mansbridge, 1999, s. 641; Childs, 2006, s. 10; Beckwith, 2014, s. 36).
Der er således tale om strukturelle betingelser, der forekommer som følge af ens køn.
Tilstedeværelsen af fælles kønnede oplevelser og erfaringer medfører, at gruppen af
danske kvinder er forskellig fra gruppen af danske mænd (Dahlerup, 2018, s. 210). Det
er således i kvinders interesse at have repræsentanter, som kan fremføre disse kønnede
erfaringer i den politiske proces gennem f.eks. parlamentarisk tale.
1

Enhedslisten har kollektivt formandskab, men Pernille Skipper har rollen som politisk ordfører, leder
af Folketingsgruppen og deltager i partilederdebatter på vegne af Enhedslisten, hvorfor hun er talt
med her.
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Ved at koble tesen om politisk tilstedeværelse med forskelsargumentet får vi et teoretisk grundlag, hvor vi tager højde for essentialismekritikken. Dette skyldes, at vi
ikke deﬁnerer, hvad kvinders konkrete interesser er, men at vi i stedet fokuserer på,
at der er kønsforskelle i erfaringer og oplevelser. Denne kobling efterlader rum til, at
kvinder som gruppe kan have forskellige interesser.
Vi forventer, at disse kønnede erfaringer vil manifestere sig ved, at de kvindelige folketingspolitikeres repræsentationsadfærd vil være forskellig fra de mandlige folketingspolitikeres. Med dette teoretiske fundament forventer vi således at ﬁnde kønsforskelle
i folketingspolitikernes parlamentarisk tale ift. de tre dimensioner: talemængde, talesprog og emnefokus. Såfremt vi ﬁnder kønsforskelle i folketingspolitikernes tale, kan
vi sandsynliggøre, at danske kvinder har nogle fælles erfaringer, der er forskellige fra
danske mænds (Oskarson, 1995, s. 60). Hvis vi ikke ﬁnder kønsforskelle i parlamentarisk
tale, er det derimod ikke sandsynligt, at kønnede erfaringer præger repræsentationsadfærd, hvilket kan stille spørgsmålstegn ved relevansen af politisk tilstedeværelse ift.
parlamentarisk tale i Folketinget.
Det helt store spørgsmål er nu, om vi kan forvente, at danske mænd og kvinder, herunder folketingspolitikerne, har forskellige kønnede erfaringer, der skyldes strukturelle
betingelser, i specialets tidsperiode. Af indledningen fremgår det, at danske kvinder
historisk set har været politisk undertrykte og ekskluderede, hvilket danner grundlag
for en antagelse om, at der er kønsforskelle i danske kvinders oplevelser vedrørende
politisk inklusion.
Desuden ﬁndes der empirisk støtte til, at danske kvinder og mænd generelt, og folketingspolitikere mere speciﬁkt, har kønnede erfaringer. Dansk forskning argumenterer
f.eks. for, at der siden Grundlovens tilblivelse i 1849 har eksisteret både kulturelle,
socioøkonomiske og institutionelle strukturer, der medfører, at kvinder i mindre grad
end mænd bliver valgt til Folketinget (Dahlerup, 2018, s. 201; Pedersen, 2004, s. 131–132;
Kjær og Pedersen, 2004, s. 98). Allerede her har vi en basis for at antage, at der eksisterer
kønsbaserede strukturer i det danske samfund, som betinger kvindelige og mandlige
folketingspolitikeres adfærd forskelligt.
Denne antagelse understøttes endvidere af, at kvindelige folketingspolitikere på baggrund af deres køn i højere grad end mandlige folketingspolitikere fremstilles stereotypt
i medierne, modtager hadebeskeder på sociale medier og udsættes for seksuelt krænkende oplevelser (Moustgaard, 2004; Amnesty, 2017; Kildegaard, 2020). Debatten, der
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herskede i efteråret 2020 om sexisme og sexchikane på Christiansborg og i de danske
partier, er ligeledes med til at understøtte, at de nuværende danske folketingspolitikere
oplever forskellige strukturer, som udspringer af deres køn.
På baggrund af ovenstående vurderer vi, at der både er teoretisk og empirisk belæg for
at forvente, at kvindelige og mandlige folketingspolitikere har forskellige oplevelser
og erfaringer på baggrund af deres køn. Vi forventer, at disse kønnede erfaringer vil
komme til udtryk ved kønsforskelle i folketingspolitikernes parlamentariske tale.
Således har vi nu præsenteret specialets teoretiske fundament, der gør os i stand til
at beskrive kønsforskelle i parlamentarisk tale i vores case. Vi opstiller i specialet fem
hypoteser, som bruges til at undersøge om, der eksisterer kønsforskelle i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd, og hvordan disse eventuelt udvikler sig over tid.
Hypoteserne har ikke til formål at teste vores teoretiske fundaments forklaringskraft,
men snarere sandsynliggøre, om det er velvalgt til at beskrive vores case. I næste afsnit
præsenterer vi derfor de tre første hypoteser, der knytter sig til, hvorvidt der overordnet
set i casen eksisterer kønsforskelle i folketingspolitikernes parlamentarisk tale.

3.4 Hypoteser om overordnede kønsforskelle i
parlamentarisk tale
Dette afsnit har til formål at udlede de tre af specialets fem hypoteser, der relaterer
sig til, om der overordnet set, på tværs af hele den undersøgte tidsperiode, eksisterer
kønsforskelle i parlamentarisk tale. Afsnittet er struktureret således, at vi først opridser
baggrunden for, hvorfor vi forventer at ﬁnde overordnede kønsforskelle i relation til
folketingspolitikernes talemængde, dernæst sprogbrug og til sidst emnefokus.

3.4.1 Kønsforskelle i talemængde
Med afsæt i det teoretiske fundament har vi en formodning om, at kvindelige folketingspolitikere vil tale mindre i Folketingssalen end de mandlige folketingspolitikere, selv
når der tages højde for, at der er færre kvinder i Folketinget end mænd. Grundlæggende
set bygger denne formodning på, at kvinder historisk set har været politisk ekskluderet.
Dertil kommer to yderligere grunde.
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For det første har vi på baggrund af de institutionelle regler for tale i Folketingssalen og den høje grad af partikontrol en formodning om, at der vil være færre kvindelige
politikere i de roller, der giver adgang til mere taletid i Folketingssalen. Dette understøttes af, at kvinder i den ca. 40-årige tidsperiode, som specialet undersøger, har været
og til stadig er underrepræsenteret i roller, som er garanteret mere taletid i Folketingssalen (Nielsen, 2017; Nielsen, 2016; Barnes og O’Brien, 2018). Det er først for nyligt, at
kvindelige politikere er begyndt at indtage politiske roller med mere taletid på lige fod
med mændene (Nielsen, 2016). Dette peger på kønsforskelle i talemængde.
For det andet, ﬁnder vi empirisk belæg for denne forventning i litteraturen. I studier af parlamenter i både USA, Sverige, Estland, Finland, Tyskland, Irland, Norge og
Tjekket er det påvist, at kvindelige politikere taler mindre end mandlige, når man tager
højde for deres andel af sæder i parlamenterne (Kathlene, 1994; Osborn og Mendez,
2010; Bäck et al., 2014; Bäck og Debus, 2019). Der eksisterer på nuværende tidspunkt
ikke studier, som belyser talemængde i Folketinget. Danmarks Radio har dog lavet en
opgørelse over hvilke folketingspolitikere, der har haft ﬂest indlæg i Folketingssalen
i folketingsperioden 2015-2019 (Müller og Rysgaard, 2019). Her ses det, at ministre
topper listen over folketingspolitikere med ﬂest indlæg, samt at der ud af de ti folketingspolitikere, der har sagt mest i Folketingssalen, kun er to kvinder (ibid.). På baggrund af
ovenstående konkretiserer vi i vores forventninger i talemængdehypotesen:
Kvindelige folketingspolitikeres talemængde i Folketingssalen er mindre end mandlige folketingspolitikeres
Talemængdehypotesen danner grundlag for at undersøge, om der eksisterer overordnede kønsforskelle i folketingspolitikernes talemængde på tværs af hele specialets tidsperiode. Ligeledes har vi forventning om, at kønsforskellen i talemængde vil mindskes over
tid. Denne begrundes med, at kvinders øgede tilstedeværelse i Folketinget over tid vil
omsættes til ﬂere kvindelige folketingspolitikere i de roller, der garanterer mere taletid
i Folketinget. Samtidig understøttes dette empirisk af studier, der viser, at tilstedeværelsen af kvindelige ministre får andre kvindelige politikere til at tale mere i parlamentet
(Blumenau, 2019, s. 1).
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3.4.2 Kønsforskelle i sprogbrug
Vores teoretisk afsæt understøtter vores formodning om, at kvindelige og mandlige folketingspolitikere har forskellig sprogbrug. Vi bygger denne formodning på to primære
overvejelser.
For det første har vi med afsæt i forskelsargumentet en formodning om, at kvindelige
folketingspolitikere bringer en anden stil og tilgang til politik, end de mandlige politikere gør, hvilket kan udmønte sig i en anderledes sprogbrug (Childs og Lovenduski, 2013,
s. 493–494; Reingold og Swers, 2011, s. 432). Denne kønsforskel i sprogbrug er ikke
nødvendigvis et udtryk for bevidst adfærd. Vi forventer snarere, at folketingspolitikere
ubevidst påvirkes af kønnede strukturer og normer i samfundet, der har indﬂydelse på
deres sprog (Childs og Lovenduski, 2013, s. 493–494; Van Dijk, 2010, s. 30–32). Dette
kunne f.eks. være normer, der stammer fra de forskelligartede strukturelle oplevelser,
som kvinder og mænd udsættes for (Bächtiger, 2014, s. 161).
For det andet ﬁnder vi empirisk belæg for eksistensen af kønsforskelle i sprogbrug
i litteraturen. I studier af andre parlamenter end Folketinget fremgår det, at kvindelige politikere i højere grad italesætter deres køn, taler mindre kompliceret, mindre
fjendtligt og mere konkret samt anvender personlige erfaringer i højere grad end deres
mandlige kollegaer. Desuden ﬁnder Levy et al. (2001) forskelle i kvindelige og mandlige
politikeres ordvalg, selvom de taler om samme emne (ibid., s. 117). Disse fund stammer
fra parlamenter, som i større eller mindre grad minder om Folketinget.
Kønsforskelle i folketingspolitikeres sprogbrug har imidlertid ikke fået ret meget empirisk opmærksomhed. Her er det tætteste vi kommer Moustgaard (2004), som ﬁnder, at
de folketingspolitikere, der har siddet i Folketinget igennem en længere periode, mener,
at der tales forskelligt til kvinder og mænd i Folketingssalen (ibid., s. 41–42). Dette
indikerer eksistensen af kønsforskelle i sprogbrug i en dansk kontekst. På baggrund af
det ovenstående formulerer vi sproghypotesen:
Der er forskel på kvindelige og mandlige folketingspolitikeres sprogbrug i Folketingssalen
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3.4.3 Kønsforskelle i emnefokus
I tillæg til talemængde og sprogbrug har vi ligeledes en forventning om, at der eksisterer kønsforskelle i folketingspolitikeres emnefokus, hvilket litteraturen på området
understøtter.
I litteraturen er der en del studier, der ﬁnder, at kvindelige politikere taler mere om
emner som sundhed og ligestilling, end mandlige politikere gør (Bäck et al., 2014; Boussalis et al., 2019, s. 3; Osborn og Mendez, 2010; Piscopo, 2011; Pearson og Dancey,
2011b). Disse fund peger på, at kvindelige politikeres emnefokus afspejler det, som i
litteraturen betegnes som stereotypiske kvindeinteresser. Således har vi empirisk grund
til at forvente at ﬁnde kønsforskelle i emnefokus.
I Folketinget er emnefokus ikke undersøgt i relation til køn, men forskning peger
på, at der internt i partierne eksisterer kønsforskelle i danske politikeres holdninger
til bestemte emner som f.eks. velfærd og visse aspekter af ligestilling (Pedersen, 2004,
s. 145; Dahlerup, 2018, s. 206). Selvom holdninger ikke er det samme som emnefokus,
medvirker folketingspolitikernes kønsforskelle i holdninger til at underbygge forventningen om, at kønsforskelle i Folketingssalen også vil eksistere i relation til emnefokus.
På denne baggrund opstiller vi den hypotese, som vi kalder emnehypotesen:
Der er forskel på kvindelige og mandlige folketingspolitikeres emnefokus i Folketingssalen
Her er det værd at bide mærke i, at vi tager afstand fra langt størstedelen af litteraturen
ved ikke at prædeﬁnere, hvilke emner, vi forventer, at kvindelige folketingspolitikere
vil tale mere om end mandlige folketingspolitikere. Dette gør vi, da vi ønsker at tage
højde for den danske kontekst.
I en dansk kontekst er det nemlig ikke gavnligt at undersøge parlamentarisk tale med
afsæt i prædeﬁnerede kvindeemner. Langt de ﬂeste studier med prædeﬁnerede kvindeemner og -interesser undersøger nemlig andre lande end Danmark (McEvoy, 2016,
s. 755; Osborn og Mendez, 2010, s. 7; Wängnerud, 2000a, s. 72; Boussalis et al., 2019,
s. 3). Derved er de stereotypiske kvindeemner oftest deﬁneret med henblik på at studere
politiske kontekster, som i større eller mindre grad afviger fra den danske.
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Selv de teoretiske forventninger til emner, der opstilles i norsk og svensk forskning, er
vanskelige at applicere i regi af Folketinget, da det politiske fokus på køn og ligestilling
har været anderledes og mere afdæmpet i Danmark i forhold til de andre nordiske lande
(Dahlerup et al., 2020, s. 4; Borchorst, 2004, s. 8.10; Dahlerup, 2013, s. 167; Dahlerup,
2018, s. 190–191; Dahlerup, 2018, s. 206).
Med vores teoretiske afsæt hævder vi ikke, at når kvindelige folketingspolitikere dedikerer mere af deres taletid til et givent emne end deres mandlige kollegaer gør, så
er dette emne de facto et udtryk for, at der er tale om en særlig “kvindeinteresse”. En
sådan antagelse er deterministisk og indebærer ligeledes en antagelse om, at mandlige
folketingspolitikeres emnefokus ikke kan afspejle kvinders interesser (Childs og Krook,
2009, s. 127). I stedet antager vi, at kønsforskelle i folketingspolitikernes emnefokus
snarere er et udtryk for, at kvindelige og mandlige folketingspolitikere repræsenterer
forskellige erfaringer gennem deres parlamentariske tale. Såfremt vi ﬁnder kønsforskelle
i emnefokus, vil det betyde, at nogle kønnede erfaringer er mere præsente inden for
visse emner end andre. Det vil f.eks. sige, at hvis mandlige folketingspolitikere er dem,
der primært snakker om transport, så repræsenteres kvinders kønnede erfaringer ikke
i lige så høj grad inden for dette emne.
Hermed er specialets tre overordnede hypoteser ift. kønsforskelle i parlamentarisk
tale udledt. Vi ønsker dog også at undersøge, hvordan disse potentielle kønsforskelle udvikler sig i Folketingssalen over den 40-årige periode, som specialets datasæt
spænder over. I næste afsnit uddyber vi derfor specialets to hypoteser om udvikling i
parlamentarisk tale over tid.

3.5 Hypoteser om kønsforskelle i parlamentarisk
tale over tid
Udviklingen i repræsentationsadfærd og parlamentarisk tale over tid er underbelyst
både empirisk og teoretisk. Vi bygger derfor vores forventninger til de to næste hypoteser på forskelsargumentet. Dette vanskeliggøres dog af, at de ﬂeste studier af kvinders
repræsentationsadfærd og parlamentarisk tale fokuserer på relativt korte tidsperioder
(Wängnerud, 2009, s. 61). Inden vi udleder hypoteserne om udvikling i kønsforskelle,
opstiller vi først nogle empiriske forventninger, som gør sig gældende for udviklingen i
både sprogbrug og emnefokus.
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For det første forventer vi, at den markante udvikling i Folketingets sammensætning,
der ses i den undersøgte periode, har en eﬀekt på kønsforskelle i parlamentarisk tale
over tid. I 1976 bestod Folketinget således af 15,6 % kvinder, mens denne andel er steget
til 39,1 % i 2020 (Folketinget, 2020c). Når kønsforskelle i at opnå valg til Folketinget
mindskes, er der potentiale for, at andre kønsforskelle følger samme mønster.
For det andet har det danske samfund i denne tidsperiode oplevet en gradvis nedbrydning af skellet mellem den oﬀentlige og private sfære og dermed et opgør med
den kønsbaserede arbejdsdeling (Sapiro, 1981, s. 703; Dahlerup, 2014, s. 66). Nedbrydningen af dette skel har delvist været faciliteret af udviklingen og udbygningen af den
danske velfærdsstat og manifesterer sig ved, at der i 70’erne var en voldsom stigning
i kvindernes erhvervsfrekvens, omend denne stadige ligger noget lavere end mænds
erhvervsfrekvens (Danmarks Statistik, 2015).
Disse generelle samfundsændringer i specialets over 40-årige tidsperiode, fordrer en
forventning om, at eventuelle kønsforskelle i folketingspolitikernes parlamentariske
tale vil mindskes over tid. Dette skyldes, at den gradvise nedbrydning af skellet mellem
kvinder og mænds sfærer i det danske samfund kan resultere i, at kønnede oplevelser
også gradvist bliver mindre forskellige over tid. Dette understøttes empirisk af studier, der undersøger svenske parlamentarikere, hvor der konkluderes, at kønsforskelle i
adfærd og holdninger bliver mindre over tid (Wängnerud, 2010; Bäck et al., 2014, s. 508).
I næste afsnit udleder vi, hvordan disse forventninger mere speciﬁkt kommer til udtryk
i relation til udviklingen i kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug over tid.

3.5.1 Kønsforskelle i sprogbrug over tid
Med afsæt i ovenstående formodninger forventer vi, at kønsforskelle i folketingspolitikeres sprogbrug vil blive mindre over tid. Denne forventning bakkes op af forskning i
andre parlamenter (Levy et al., 2001; Shaw, 2006; Walsh, 2001; Karvonen et al., 1995,
s. 356–357). Der er imidlertid forskellige mekanismer, der kan forklare. hvorfor vi kan
forvente, at kønsforskelle vil mindskes, lige præcis i relation til sprogbrug.
På den ene side opstilles en mekanisme, hvor en øget tilstedeværelse af kvindelige
folketingspolitikere, vil ændre de mandlige politikeres sprogbrug (Levy et al., 2001,
s. 109). Her ﬁnder Levy et al. (ibid.) f.eks. at mandlige politikere tilpasser deres sprogbrug til kvindelige politikeres sprogbrug, når der diskuteres abortlovgivning (ibid.,
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s. 120). Her er det altså kvinderne, der har en eﬀekt på mændenes ordvalg og sprogbrug.
På den anden side opstilles en mekanisme, hvor kvindelige folketingspolitikere tilpasser
deres sprog til en mandsdomineret kultur og politisk jargon (Shaw, 2006; Walsh, 2001;
Grey et al., 2002, s. 24). Denne eﬀekt forstærkes jo længere tid kvinderne har været i
politik (Karvonen et al., 1995, s. 346). Her er det således mændene, der har en eﬀekt på
kvindernes sprogbrug.
Specialets forskningsdesign kan ikke klarlægge, hvilken af disse mekanismer der gør
sig gældende. Begge mekanismer resulterer imidlertid i samme udfald: kønsforskelle i
sprogbrug mindskes over tid. Dette konkretiserer vi i sprogudviklingshypotesen:
Forskellen i kvindelige og mandlige folketingspolitikeres sprogbrug bliver mindre over tid
I næste afsnit udleder vi hypotesen, der belyser udviklingen over tid i folketingspolitikernes emnefokus.

3.5.2 Kønsforskelle i emnefokus over tid
I litteraturen er det knapt med forventninger til, om mandlige og kvindelige politikeres
emnefokus vil blive mere eller mindre ens over tid (Wängnerud, 2009, s. 52–53; Boussalis et al., 2019, s. 3). På trods af det sparsomme teoretiske belæg på området forventer vi
med afsæt i argumenterne fremhævet i afsnit 3.5, at kønsforskelle i folketingspolitikeres
emnefokus vil blive mindre over tid. Der er imidlertid også andre årsager, der knytter
sig speciﬁkt til forventningen for den tidslige udvikling lige præcis for emnefokus.
For det første er kvindelige politikere over tid begyndt at beskæftige sig med politikområder, der tidligere har været domineret af mænd (Boussalis et al., 2019, s. 9). Dette
kan også anskues som en ubevidst spill-over eﬀekt, hvor mandlige folketingspolitikere
først bliver opmærksomme på bestemte emner, når kvindelige folketingspolitikere sætter dem på dagsordenen (Höhmann, 2020, s. 36–37). Når andelen af kvindelige politikere
stiger over tid, vil mændene blive mere opmærksomme på, hvilke emner kvinder italesætter og selv begynde at adressere dem (Stensöta, 2012, s. 133). Dette kan udmønte sig
i, at forskelle i kvindelig og mandlige folketingspolitikeres emnefokus mindskes over tid.
For det andet ﬁnder vi empirisk belæg for vores forventning i litteraturen. Boussalis et al. (2019) konkluderer, at kønsforskelle i irske politikeres emnefokus indsnævres
eller forsvinder helt over tid, når antallet af kvindelige parlamentarikere stiger (ibid., s. 9).
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Ligeledes konkluderer Wängnerud (2010), at kønsforskelle mellem svenske politikeres
policyattituder og -holdninger til bestemte emner bliver mindre over tid, en tendens,
der også ﬁndes antydninger til i andre parlamenter (Wängnerud, 2010; Stensöta, 2012,
s. 129).
På denne baggrund opstiller vi en forventning om, at kønsforskelle i emnefokus vil
mindskes over tid, der konkretiseres i emneudviklingshypotesen:
Forskellen i kvindelige og mandlige folketingspolitikeres emnefokus bliver mindre over
tid
Dette markerer afslutningen på vores hypoteseudledninger, og i næste afsnit samler vi
derfor op på specialets fem hypoteser.

3.6 Opsamling på hypoteser
Vi har i ovenstående teoriafsnit udledt og argumenteret for vores teoretiske og empiriske forventninger til specialets fem hypoteser. Tabel 3.1 giver et samlet overblik over de
fem hypoteser. Her illustreres det, at vi forventer at ﬁnde kønsforskelle både i relation
til, hvor meget folketingspolitikerne taler, hvilket sprog de anvender, og hvilke emner,
de fremhæver i Folketingssalen. Samtidig forventer vi, at disse mulige kønsforskelle vil
blive mindre over den 40-årige tidsperiode, som specialet beskæftiger sig med.
Tabel 3.1: Specialets fem hypoteser
Talemængdehypotesen
Sproghypotesen
Emnehypotesen
Sprogudviklingshypotesen
Emneudviklingshypotesen

48

Kvindelige folketingspolitikeres talemængde i Folketingssalen
er mindre end mandlige folketingspolitikeres.
Der er forskel på kvindelige og mandlige folketingspolitikeres
sprogbrug i Folketingssalen
Der er forskel på kvindelige og mandlige folketingspolitikeres
emnefokus i Folketingssalen
Forskellen i kvindelige og mandlige folketingspolitikeres
sprogbrug bliver mindre over tid
Forskellen i kvindelige og mandlige folketingspolitikeres
emnefokus bliver mindre over tid

Kapitel 3 Teori: Kønsforskelle i parlamentarisk tale

I næste kapitel gennemgår vi specialets metoder, som skal bruges til at undersøge de fem
ovenstående hypoteser. Her præsenterer vi, at talemængdehypotesen bliver undersøgt
med simple, deskriptive statistiske metoder, mens sprog- og sprogudviklingshypotesen
tager afsæt i superviserede maskinlæringsmodeller, hvorimod emne- og emneudviklingshypotesen tager afsæt i en usuperviseret maskinlæringsmodel.
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Metode: Et beskrivende
maskinlæringsstudie

4

I dette kapitel danner vi rammen for specialet, idet vi her gennemgår vores metodiske
tilgang. Dette er essentielt for at kunne foretage de analyser, som følger efter dette
kapitel. Samtidig er metodekapitlet et særligt centralt aspekt af dette speciale, fordi
formålet med specialet også er at undersøge, hvordan maskinlæring som en relativt ny
metode inden for politologien kan bidrage til at undersøge repræsentationsadfærd og
køn.
I kapitlet gennemgår vi først undersøgelsens overordnede forskningsdesign i afsnit 4.1.
Her bliver det tydeligt, hvordan vi besvarer problemformuleringen. Herefter redegør vi
i afsnit 4.2 for konstruktionen af det datasæt, som vi har skabt, og som danner grundlag
for hele specialet. Dette er essentielt ift. at sikre transparens i vores konklusioner, og
samtidig er dette datasæt et af specialets bidrag til den eksisterende forskning. Dernæst
gennemgår vi både superviseret samt usuperviseret maskinlæring i hhv. afsnit 4.3 og
4.4. Her forklarer vi, hvordan vi anvender disse metoder til at belyse de tre forskellige
dimensioner af parlamentarisk tale. Efter dette operationaliserer vi i afsnit 4.5 specialets
vigtigste begreber. Til sidst vurderer vi fordele og ulemper ved forskningsdesignet i
afsnit 4.6, der fungerer som springbræt til analysen.

4.1 Forskningsdesign
Dette afsnit præsenterer specialets forskningsdesign og dermed den strategi, vi anlægger for at belyse specialets problemformulering. Først kommer vi ind på specialets
anvendelse af big data, dernæst præsenteres forskningsdesignet som et beskrivende
casestudie. Afsluttende dykker vi ned i specialets metodiske tilgang samt introducerer
anvendelsen af maskinlæring.
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4.1.1 Big data
Siden årtusindeskiftet er verden i stigende grad blevet digitaliseret og mængden af
tilgængelig data er steget markant. Denne udvikling omtales ofte som big data revolutionen (Shalev-Shwartz og Ben-David, 2014, s. xv; Boyd og Crawford, 2012, s. 663).
Tilgængeligheden af store mængder data repræsenterer et nybrud inden for samfundsvidenskaben og muliggør studier af emner, der ellers ville have været umulige at undersøge
(Hjorth og Loftis, 2020, s. 455). Her klargør vi, hvordan specialets datasæt er et udtryk
for big data, idet vores anvendelse af store mængder data har betydning for specialets
forskningsdesign og de metodiske rammer.
Vi anser specialets datasæt, der er bygget på data fra Folketinget og indeholder over
2 millioner observationer, som værende big data. Dette gør vi, fordi der er tale om et
meget stort datasæt, som ikke er frembragt til forskningsformål, som et survey f.eks.
ville være (Boyd og Crawford, 2012, s. 663–664; Hjorth og Loftis, 2020, s. 457). Det er
imidlertid ikke kun antallet af observationer, som deﬁnerer big data, da ﬂere typer af
data som f.eks. tekst og billeder samt hastigheden, hvormed data genereres, også nævnes
som deﬁnerende for, at noget kan kaldes big data (Kitchin, 2014, s. 2; Hjorth og Loftis,
2020, s. 456). Specialets datasæt ikke lever op til disse to andre karakteristika, kan det
grundet omfanget siges at være big data. Begrebet big data står ikke centralt i specialet,
men har betydning for vores metodiske til- og fravalg, hvorfor vi kommer nærmere ind
på specialets datasæt og udfordringerne ved at bruge big data i afsnit 4.2 vedrørende
datakonstruktionen. En gennemgående udfordring med anvendelsen af big data må
dog fremhæves her.
Litteraturen om big data og studier, der anvender det, er vokset markant de sidste
15 år (Hjorth og Loftis, 2020, s. 461). Umiddelbart kan store mængder data anvendes i
alle typer af forskningsdesigns og dermed også i indeværende speciale. Litteraturen på
området er dog endnu begrænset, og metoderne er i hastig udvikling i disse år (Hjorth
og Loftis, 2020, s. 461; Kitchin, 2014, s. 2). Dette betyder, at vi beskæftiger os med
et metodisk felt, hvor der endnu ikke er etableret standarder for, hvordan man bedst
anvender big data. Dette bidrager til vigtigheden af, at vi i følgende afsnit udfolder vores
forskningsdesign.
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4.1.2 Beskrivende forskning
Formålet med specialets forskningsdesign er at opstille et beskrivende studie. Dette
er der to grunde til. For det første udspringer det beskrivende afsæt af vores problemstilling, da vi ønsker at afdække kønsforskelle i repræsentationsadfærd. Dermed går
vi i dybden med to variable, deres indbyrdes forhold og udvikling over tid (Andersen
et al., 2020a, s. 75–77). Samtidig undersøger vi et “hvordan-spørgsmål”, hvilket naturligt
giver specialet et beskrivende sigte (Gerring, 2004, s. 347). Dette medfører, at vi ikke
sigter efter at forklare sammenhænge i vores data, men snarere at beskrive fænomenet
kønsforskelle i repræsentationsadfærd.
For det andet undersøger vi et relativ ubeskrevet fænomen i litteraturen. På denne
måde imødegår vi nogle af de begrænsninger i litteraturen, som vi fremhæver i afsnit
4.2. Derfor er et forskningsdesign med et beskrivende formål en indlysende tilgang til
vores speciale, da det muliggør, at vi kan tage det første spadestik både ift. kønsforskelle
i repræsentationsadfærd i Danmark og brugen af maskinlæring for at afdække dette
fænomen. Beskrivelser af repræsentationsadfærd og eventuelle kønsforskelle heri er
et nødvendigt første trin, da det er svært at udvikle og teste forklaringer, før vi har en
grundlæggende viden om fænomenet (King et al., 1994, s. 34; Andersen et al., 2020a,
s. 75). Fremtidig forskning kan forhåbentlig anvende specialets resultater som afsæt til
mere eksplorative eller kausale studier. Specialet rummer enkelte eksplorative elementer, fordi sprog- og emneudviklingshypotesen i højere grad er baseret på empiri frem for
teori. I forlængelse heraf placerer vi nu specialets forskningsdesign på kontinuummet
mellem induktiv og deduktiv forskning.
Specialet indeholder både induktive og deduktive elementer. De deduktive elementer er
de primære og kommer af, at vores opstillede hypoteser tager udgangspunkt i den omfangsrige teoretiske litteratur om køn, repræsentation og parlamentarisk tale (Andersen
et al., 2020a, s. 78). Deduktion er også den betegnelse, der anvendes hyppigst i studier
med big data (Hansen et al., 2020, s. 31; Hjorth og Loftis, 2020, s. 466). Alligevel har
specialet også induktive elementer, primært i hypoteserne vedrørende emnefokus, da vi
her i højere grad lader data tale til os fremfor at prædeﬁnere, hvilke emner vi forventer
at ﬁnde. Overordnet set er specialet derfor et hypotetisk-deduktivt studie.
Da vi ikke søger at udvikle teori ud fra vores empiri, betegner vi ikke specialet som
et induktivt studie. Dette er til trods for at beskrivende studier traditionelt set beﬁnder sig længst mod den induktive ende af kontinuummet (Andersen et al., 2020a,

4.1 Forskningsdesign

53

s. 78). Ikke desto mindre kan specialets beskrivende formål sagtens forenes med dets
hypotetisk-deduktive forskningsdesign, da beskrivende studier godt kan trække på teori
og indeholde overvejelser om, hvorfor en bestemt udvikling ﬁnder sted uden at pege på
præcise kausalsammenhænge (Andersen et al., 2020a, s. 76). Med dette på plads er det
meningsfuldt at vi nu præsenterer, hvordan specialet er designet som et casestudie.

4.1.3 Et casestudie af folketingspolitikere
Specialets forskningsdesign udgøres af et casestudie, hvor casen er folketingspolitikere i
perioden fra 1976 til 2020. Denne case er hidtil underbelyst i relation til parlamentarisk
tale, men det muliggøres her af den store mængde af taler fra Folketingssalen, der er
digitaliserede og dermed let tilgængelige. Den praktiske begrundelse bag casens tidsmæssige afgrænsning er, at datakvaliteten på folketingstalerne fra før 1976 ikke er høj
nok til, at talerne kan omdannes til meningsfuld tekstdata. Vi har således valgt casen
ud fra et strategisk rationale om at bidrage til den eksisterende litteratur ved at belyse
en uundersøgt case samtidig med, at det er case, hvor vi rent praktisk har adgang til
data (ibid., s. 90). Desuden er denne case velvalgt som afsæt til at studere kønsforskelle i
parlamentarisk tale, da Folketinget af ﬂere grunde er en unik institution ift. ligestilling.
Det skyldes for det første, at Folketinget er en af de eliteinstitutioner i Danmark, hvor
der er mest ligestilling mellem kvinder og mænd (Kjær og Pedersen, 2004, s. 121–122).
Samtidig er Folketinget blevet mere ligestillet i den periode, som vores case beskæftiger
sig med, idet andelen af kvinder er steget fra 15,6 % til 39,1 % fra valget i 1975 til i dag
(Folketinget, 2020c). Dette udgør et interessant grundlag for at studere kønsforskelle
i repræsentationsadfærd i Folketinget, og hvordan disse forskelle eventuelt udvikler
sig over tid. Desuden kan der anvendes lignende argumenter for, hvorfor Danmark
og Folketinget er en velvalgt case ift. andre lande og deres parlamenter. Danmark og
Folketinget er nemlig historisk set meget ligestillede i en international kontekst (Equal
Measures 2030, 2019; Dahlerup, 2013, s. 146).
For det andet er Folketinget den eneste institution i Danmark, der er valgt til at repræsentere den danske befolkning som helhed. Således er folketingspolitikeres repræsentationsadfærd i højere grad relevant for hele landet end f.eks. kommunalpolitikeres adfærd
er. Dette gør Folketinget til et centralt sted at afdække, om der eksisterer kønsforskelle
i repræsentationsadfærd, og om der ses en udvikling heri. De danske folketingspolitikere udgør dermed en interessant case, som vi vælger at anskue som en least-likely case.
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Folketingspolitikerne udgør en least-likely case, idet vi undersøger et parlament, der er
relativt ligestillet både efter nationale og internationale standarder. Specialets konklusioner har dermed generaliseringspotentiale til andre mindre ligestillede parlamenter,
såfremt vi ﬁnder kønsforskelle i repræsentationsadfærd. Denne og ovenstående argumentation for vores casevalg fordrer, at vi nu ser nærmere på specialets valg af
casestudiet som forskningsdesign.
Casestudiet er det mest oplagte forskningsdesign for vores speciale, da det tillader
os at gå dybden med og beskrive forskellige aspekter af kønsforskelle i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd (Andersen et al., 2020a, s. 82–83; Gerring, 2004, s. 349–
350). Med en tidsperiode på over 40 år med skiftende politikere har vi en case med både
rumlig og tidslig variation, der giver os mulighed for at opnå en dybdegående indsigt i
fænomenet repræsentationsadfærd, som ikke ville have været mulig med andre forskningsdesigns (Andersen et al., 2020a, s. 96; Gerring, 2004, s. 347). På denne baggrund
betegner vi også specialet som et longitudinalt casestudie, og dermed er der overensstemmelse mellem vores problemformulering og casestudiet som forskningsdesign. Der
er imidlertid lidt vanskeligere at koble casestudiet med specialets metodiske tilgang.
Dette skyldes, at casestudielitteraturen har svært ved at favne big data studier og maskinlæringsmetoder. Derfor er det udfordrende at applicere terminologien fra denne
litteratur på et casestudie som vores. En af de primære diskrepanser skal ﬁndes i casestudielitteraturens deﬁnition af enheder på et mere overordnet plan og big datas
anvendelse af meget ﬁnmaskede enheder (Hjorth og Loftis, 2020, s. 465).
I casestudier afspejler en stringent deﬁnition af enheder og underenheder studiets
prioritering mellem dybdegående og tværgående undersøgelser (Andersen et al., 2020a,
s. 82). I relation til vores problemformulering ville den gængse måde at deﬁnere enheder
og underenheder resultere i, at vi har at gøre med et casestudie med op til 2,4 millioner
underenheder alt efter, hvordan vi inddeler folketingspolitikernes taler. Her bliver problematikken, at politologiske teorier sjældent opererer på et så ﬁnmasket niveau med
så mange underenheder (Hjorth og Loftis, 2020, s. 465). Det gør sig også gældende for
specialets teoretiske fundament, der fokuserer på kønsforskelle i repræsentationsadfærd
på et overordnet plan, ofte ved at sammenligne grupperne kvinder og mænd. Det er
nemlig ikke meningsfuldt at fokusere på kønsforskelle i de enkelte taler eller for den
enkelte politiker.
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Af hensyn til vores teoretiske fundament drager vi dermed også konklusioner om vores
case på et mere aggregeret niveau, selvom vi i princippet har et meget højt antal underenheder. Dette stemmer overens med specialets fokus på overordnede kønsforskelle i
repræsentationsadfærd og udviklingen heri over tid, da vi med vores problemstilling
ikke er interesserede i forskelle mellem de enkelte politikere eller de enkelte taler. Derfor
er specialets undersøgelse af kønsforskelle i repræsentationsadfærd på et mere aggregeret niveau for hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere. Dette giver naturligt
vores speciale et komparativt element, da vi på denne måde sammenligner de to grupper
af folketingspolitikere i vores case.
Denne sammenligning foretager vi først for hele casens periode under ét, men vi inddeler også casens ca. 40-årige tidsperiode i det, som vi betegner folketingsperioder for at
skabe overblik og belyse om der er en udvikling i kønsforskelle over tid. En folketingsperiode dækker over perioden mellem to valg, hvilket giver os 16 folketingsperioder i
alt i vores datasæt, der kan ses i nedenstående tabel 4.1. Dette valg af folketingsperioder
som specialets tidsenhed beror på ﬂere overvejelser.
For det første er det en meningsfuld tidsenhed, når vi undersøger Folketinget, fordi det er den tidsperiode, som folketingspolitikerne selv orienterer sig efter. Samtidig
er det ved folketingsvalg, at der sker den største ændring i sammensætningen af folketingspolitikere, hvorfor det er forventeligt, at det er mellem folketingsperioder og ikke
internt i folketingsperioder, at vi ser en udvikling i kønsforskelle.
For det andet mindsker det betydningen af, at vores datasæt ikke rummer folketingstaler fra 2007 og 2008. Årsagerne til det manglende data uddyber vi i afsnit 4.2. Fordi
samtlige af de medtagede folketingsperioder indeholder ﬂere folketingsår, undgår vi
huller i data, selvom vi har et databrud. Dertil kommer, at vores valg af tidsperiode
beror på overvejelser om ressourcer og begrænset computerkraft. Vi er opmærksomme
på, at folketingsår havde været en mere ﬁnkornet tidsenhed, men ud fra de ovenstående
argumenter er vi overbeviste om, at folketingsperioder er en meningsfuld tidsenhed for
specialet.

56

Kapitel 4 Metode: Et beskrivende maskinlæringsstudie

Tabel 4.1: Casens 16 folketingsperioder

Folketingsperiode
1975-1977
1977-1979
1979-1981
1981-1984

Regeringer
Regeringen Anker Jørgensen II (S)
Regeringen Anker Jørgensen II (S)
Regeringen Anker Jørgensen III (S, V)
Regeringen Anker Jørgensen IV (S)
1

Regeringen Anker Jørgensen V (S)

Regeringen Poul Schlüter I (K, V, CD, KD)

Antal

Procent

kvinder

kvinder

i Folketinget

i Folketinget

28

15,6 %

30

16,8 %

42

23,5 %

42

23,5 %

47

26,3 %

1984-1987

Regeringen Poul Schlüter I (K, V, CD, KD)

1987-1988

Regeringen Poul Schlüter II (K, V, CD, KD)

52

29,1 %

1988-1990

Regeringen Poul Schlüter III (K, V, RV)

55

30,7 %

59

33,0 %

59

33,0 %

1990-1994
1994-1998

Regeringen Poul Schlüter IV (K, V)2
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I (S, RV, CD, KD)
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen II (S, RV, CD)
Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (S, RV)

1998-2001

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (S, RV)

67

37,4 %

2001-2005

Regeringen Anders Fogh Rasmussen I (V, K)

68

38,0 %

2005-2007

Regeringen Anders Fogh Rasmussen II (V, K)

66

36,9 %

67

37,4 %

70

39,1 %

67

37,4 %

70

39,1 %

2007-2011
2011-2015
2015-2019
2019-

Regeringen Anders Fogh Rasmussen III (V, K)
Regeringen Lars Løkke Rasmussen I (V, K)
Regeringen Helle Thorning-Schmidt I (S, RV, SF)
Regeringen Helle Thorning-Schmidt II (S, RV)
Regeringen Lars Løkke Rasmussen II (V)
Regeringen Lars Løkke Rasmussen III (V, LA, K)
Regeringen Mette Frederiksen (S)

Tabel 4.1 tydeliggør, hvor meget der er sket ift. ligestilling i Folketinget i den periode,
som specialet beskæftiger sig med. Dette ses dels ved, at andelen af kvindelige folketingspolitikere er mere end fordoblet og dels ved, at vi har fået de første to kvindelige
statsministre.

1
2

Anker Jørgensen går af som statsminister i 1982 uden at udskrive nyvalg (Laursen, 2011)
Poul Schülter går af som statsminister i 1993 efter Tamilsagen uden at udskrive nyvalg (Villaume,
2012)
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På baggrund af ovenstående kan vores speciale deﬁneres som et beskrivende casestudie.
Vores valg af casestudiet som forskningsdesign er ikke det mest oplagte ift. at afprøve hypoteser, og vi be- eller afkræfter derfor ikke endegyldigt vores hypoteser (Gerring, 2004,
s. 349–350). Dette er imidlertid ikke et problem set i lyset af specialets problemstilling
og dets beskrivende sigte, hvorved vi i højere grad applicerer teoretiske forventninger
på virkeligheden frem for at teste en speciﬁk teoris forklaringskraft.
Med vores overordnede forskningsdesign på plads er det relevant, at vi præsenterer
maskinlæring som metodisk tilgang. Maskinlæring er nemlig specialets metodiske afsæt
ift. at undersøge kønsforskelle i repræsentationsadfærd i vores udvalgte case. I næste
afsnit introducerer vi derfor maskinlæring på et overordnet niveau, mens de anvendte
maskinlæringsmodeller præciseres i hhv. afsnit 4.3 og 4.4.

4.1.4 Maskinlæring som metodisk tilgang
Specialet tager udgangspunkt i metodiske værktøjer, der falder ind under betegnelsen
maskinlæring. Disse metoder implementerer vi med statistikprogrammet R. Vores anvendelse af big data ﬂugter godt med valget af maskinlæring, da disse betragtes som
to tæt koblede tendenser i samfundsvidenskaben, givet at maskinlæring ofte anvendes
til at bearbejde og analysere store mængder data (Varian, 2014, s. 3; Bach et al., 2019,
s. 168–169). I dette afsnit giver vi derfor en overordnet introduktion til maskinlæring
som samfundsvidenskabelig metode.
Når vi anvender betegnelsen maskinlæring i dette speciale, refererer vi til en metodisk
tilgang, der har sit ophav i datalogien og fungerer ved automatiseret at identiﬁcere mønstre i data (Shalev-Shwartz og Ben-David, 2014, s. xv). Maskinlæring er en proces, hvor
en computer benytter en algoritme til at ﬁnde mønstre i data og dermed selv udvikler
en model, der beskriver, hvordan variable i et datasæt hænger sammen (Bach et al., 2019,
s. 169; Athey og Imbens, 2019, s. 686–687). Der anvendes et væld af forskellige metoder
eller algoritmer til at identiﬁcere disse mønstre, hvor nogle af disse allerede er velkendte
inden for samfundsvidenskaben f.eks. regressionsanalyser (Murphy, 2012; Hastie et al.,
2017; Grimmer og Stewart, 2013, mﬂ.). Maskinlæring adskiller sig fra regression ved at
benytte algoritmer på en anderledes måde og med andre formål. Inden vi uddyber dette
nærmere, introducerer vi skellet mellem superviseret og usuperviseret maskinlæring,
idet specialet rummer metoder fra begge disse subfelter af maskinlæring.
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Superviseret og usuperviseret maskinlæring er to forskellige grene inden for maskinlæring, der har forskellige formål og anvender forskellige algoritmer til at identiﬁcere
mønstre i data. De adskiller sig ift. graden af supervision i analysen. Begrebet supervision
dækker over i hvilket omfang modellens resultater tager udgangspunkt i kendte værdier
af den afhængige variabel (Hjorth og Loftis, 2020, s. 469). Med superviseret maskinlæring eksisterer der ét bestemt outcome, y, som vi ønsker at forudsige (Bach et al., 2019,
s. 169). Formålet med superviseret maskinlæring er således at anvende mønstre mellem
x og y i eksisterende data til at komme med forudsigelser om y i nye data (Athey og
Imbens, 2019, s. 688–689).
Med usuperviseret maskinlæring har vi derimod ikke deﬁneret et y på forhånd, som vi
er interesserede i at forudsige (Hjorth og Loftis, 2020, s. 470). Af den grund er formålet
med usuperviseret maskinlæring, at modellen på egen hånd opdager mønstre i vores
observationer, og ud fra disse mønstre strukturerer og kategoriserer modellens data
(Shalev-Shwartz og Ben-David, 2014, s. 4–5). Med det centrale skel mellem superviserede og usuperviserede modeller på plads, bliver det nu relevant at afdække, hvordan vi
anvender disse metoder til at belyse specialets hypoteser.
I analysen undersøger vi først talemængdehypotesen ved at belyse de generelle tendenser i datasættet med afsæt i deskriptiv statistik. Talemængde måles således ikke ved
brug af maskinlæringsmetoder. Det gør de to andre dimensioner af parlamentarisk tale
imidlertid.
Herefter anvender vi ﬂere forskellige superviserede modeller til at undersøge kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug for at belyse sprog- og sprogudviklingshypotesen. Efterfølgende anvender vi en usuperviserede emnemodel til at undersøge
kønsbaserede forskelle i folketingspolitikernes emnefokus, for at belyse emne- og emneudviklingshypotesen. Vi anvender dermed både superviserede og usuperviserede
maskinlæringsmodeller i analysen, fordi de to typer af modeller bidrager med hver deres
formål til beskrivelsen af kønsforskelle i folketingspolitikeres repræsentationsadfærd.
Herudover er samspillet mellem superviserede og usuperviserede metoder givende på
et uudforsket datasæt, da vi således kan have en deduktiv tilgang med eksplorative
elementer (Grimmer og Stewart, 2013, s. 281). Ved at koble deskriptiv statistik med
de to typer maskinlæring formår vi at afdække folketingspolitikernes repræsentation
adfærd dybdegående.
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Anvendelsen af maskinlæring som metodisk tilgang medfører en ﬂere nye og tekniske,
engelske begreber. I specialet anvender vi i videst muligt omfang danske betegnelser
eller begreber fra politologien til at beskrive maskinlæring. Maskinlæringslitteraturen
anvender f.eks. ﬂittigt begrebet algoritme, som vi anvender nogenlunde synonymt med
begreberne model og metode. Algoritme er udtryk for en models indre regler for, hvordan et bestemt problem skal løses (Bach og Jensen, 2017, s. 6). Specialets superviserede
og usuperviserede modeller har således forskellige regler for, hvordan de håndterer
folketingstaler til at identiﬁcere mønstre. Dertil kommer, at variablene i vores maskinlæringsmodeller udgøres af ordene i folketingstalerne. De resterende begreber vil blive
forklaret løbende, når de introduceres i specialet.
Efter at have udfoldet de overordnede rammer for specialets forskningsdesign, dykker
vi nu længere ned i det data, som specialet baserer sig på. I det næste afsnit beskæftiger
vi os derfor med, hvordan vi har konstrueret specialets unikke datasæt.

4.2 Et unikt datasæt
I dette afsnit kortlægger vi vores konstruktion af specialets unikke datasæt. Først beskriver vi specialets datakilder og fremhæver tendenser ift. folketingspolitikernes køn
og taler. Herefter dykker vi ned i specialets anvendelse af tekst-som-data, og hvilke
udfordringer dette medfører. Dernæst kortlægger vi den omfattende datarensningsproces, der var nødvendig for at konstruere specialets datasæt, herunder hvordan vi
har håndteret manglende data. Afsluttende beskriver vi, hvordan vi har kategoriseret
kønnet på folketingspolitikerne i datasættet.

4.2.1 Datakilder
Specialets unikke datasæt består af 2.372.754 talestykker fra Folketingssalen fordelt
på 26 variable. Den komplette oversigt over datasættets variable kan ses i bilag A.1. Vi
betragter datasættet som populationsdata, da vi ikke anvender et sample af folketingspolitikere eller folketingstaler. Vores population af folketingspolitikere omfatter således
alle politikere, der har talt i Folketingssalen i perioden 3. oktober 1976 til og med 17.
august 2020 med undtagelse af årene 2007 og 2008, hvor vi har et databrud. Her er det
vigtigt, at fremhæve, at data fra år 1976 indgår i folketingsperioden 1975-1977. Derfor
vil mange af specialets ﬁgurer lidt ulogisk starte i 1975, selvom vi først har data fra
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1976. For at give et grundigere indblik i specialets datagrundlag introducerer vi nu de
forskellige datakilder, der ligger til grund for specialets unikke datasæt.
Specialets datakilder beror på data fra Folketinget, hvorfra alle datakilderne er offentligt tilgængeligt enten via kontakt til Folketingstidende, Folketingets IT eller via
Folketingets åbne dataportal. Det har taget lang tid og mange ressourcer at udarbejdet
specialets helt unikke datasæt. Det store arbejde har bestået i at indsamle data fra de
forskellige kilder og rense det, så det kunne samles og anvendes til kvantitativ tekstanalyse. I tabel 4.2. præsenteres de tre forskellige kilder, som specialets data stammer fra.
Tabel 4.2: Specialets tre datakilder
År

Datakilde

1976-1990

XML-ﬁler tilsendt fra Folketingets IT

1990-2006

Datasæt fra Frederik Hjorth (Hjorth 2020a)

2009-2020

XML-ﬁler hentet via Folketingets åbne dataportal3

De tre datasæt følger folketingsåret, der starter den 1. oktober og løber et år frem (Folketinget, 2020a). Data fra 1976 til 1990 har vi fået tilsendt fra Folketingets IT. Herudover
har vi fået tilladelse til at anvende datasættet fra Hjorth (2020a), der indeholder taler fra
Folketingssalen fra 1990 til 2006 (ibid., s. 10–11). Af tabel 4.2 fremgår det, at der er et databrud fra 2007-2008, hvilket betyder, at specialet ikke rummer folketingstaler fra 2007
og 2008. Data fra 2009 til 2020 er downloadet fra Folketingets åbne dataportal, hvor
data fra Folketingstidende er tilgængelige i XML-format (Folketingstidende, 2020b).
Fælles for de tre datakilder er, at de indeholder data fra den del af Folketingstidende,
der hedder “Forhandlinger”. Samlet set gør de det muligt for os, at lave et datasæt, som
løber fra 1976 til 2020.
Vi har valgt at medtage alle folketingstaler i perioden oktober 1976 til august 2020 i
vores datasæt. Dermed er det ikke overladt til os at udvælge, hvilke taler, der har relevans
for problemformuleringen. Samtidig er vi med vores beskrivende sigte interesserede
i at få så meget data med som muligt for at gøre vores case virkelighedsnær og for at
kunne anskue data som populationsdata frem for som et sample.
I processen med at udarbejde vores datasæt har vi tilføjet ﬂere variable til det samlede
datasæt. Vi har f.eks. tilføjet antallet og andelen af kvinder, der er valgt ind i Folketinget
fra 1975-2019 (Folketinget, 2020c). Udover disse tilføjede variable, indeholder vores
3

https://oda.ft.dk/
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samlede datasæt f.eks. variable for talerens navn, datoen for talen, talerens parti, talerens
køn og hvorvidt taleren er en minister. Minister og parti-variablen er imidlertid så
ukomplette i datasættet, at vi ikke har kunne anvende dem systematisk i analysen. Køn
er en variabel, som vi selv har tilføjet til datasæt igennem en proces, vi beskriver i afsnit
4.2.5. Inden da illustrerer vi tendenser i data vedrørende folketingspolitikernes køn og
taler.
Specialets unikke datasæt består af 2.372.754 talestykker fordelt på ca. 1.454 folketingspolitikere. Datasættet rummer i realiteten færre unikke folketingspolitikere, da
nogle af de samme navne grundet indscanningsfejl er blevet indlæst som ﬂere forskellige
navne. Denne problematik er imidlertid ikke så vigtig, når vi søger at konkludere på et
aggregeret niveau på baggrund af køn i stedet for enkelte politikere. Af disse 1.454 folketingspolitikere er 520 kvinder og 934 mænd. Det illustrerer en relativt stor ubalance
i vores datasæt ift. køn. Denne ubalance fremgår tydeligt af tabel 4.3, hvor det ses, hvor
mange talestykker, der er sagt af hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere.
Tabel 4.3: Antal talestykker for kvindelige og mandlige folketingspolitikere

Antal talestykker
Procent af samlede
antal talestykker

Kvindelige folketingspolitikere

Mandlige folketingspolitikere

698.046

1.674.708

29 %

71 %

Tabel 4.3 illustrerer, at talestykker sagt af kvindelige folketingspolitikere kun udgør knap
en tredjedel af alt vores data. Denne ubalance kan blive et problem for de superviserede
modellers performance, hvilket vi uddyber i afsnit 4.3 (Rocca, 2019). Ubalancen i vores
datasæt er dog ikke et stort problem for analysens validitet, idet den ikke skyldes manglende repræsentativitet i vores data, men blot afspejler virkeligheden, hvor der samlet
set er ﬂere mænd end kvinder i Folketinget i perioden. Da vores problemformulering
både belyser kønsforskelle og udviklingen heri over tid, er det også relevant at illustrere
fordelingen af data over hele tidsperioden. Dette ses i ﬁgur 4.1.
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Nedenstående ﬁgur 4.1 viser fordelingen af talestykker over de forskellige folketingsperioder, som datasættet er opdelt i. Der er ﬂere ting at bemærke her. For det første er
ﬁguren relativt kantet, hvilket skyldes, at vi har opdelt data i folketingsperioder. Af den
årsag markerer hvert årstal på x-aksen starten af en folketingsperiode, mens kurvernes
top- og lavpunkter er værdien for hele folketingsperioden. Dette betyder, at værdien for
antallet af talestykker i folketingsperioden 1975-1977 kan ses ved at aﬂæse den værdi,
som er angivet ved 1975 på x-aksen i ﬁgur 4.1. Denne logik gør sig gældende for alle
ﬁgurer i specialet, der har folketingsperioder på x-aksen.
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Figur 4.1: Antallet af talestykker over tid

For det andet ser vi store udsving i datamængden mellem folketingsperioderne. Folketingsperioden fra 2001-2005 er den folketingsperiode med ﬂest talestykker med hele
356.355, mens der er færrest i perioden fra 1975-1977. Der ses ikke nogen overordnet
tendens i data, men noget tyder på, at der overordnet set bliver talt mere i Folketingssalen over tid, hvor mængden af taler er på sit højeste i 90’erne og start 00’erne. Det
bratte fald i antallet af talestykker i midten af 00’erne skyldes databruddet fra 2007 til
2008. Dette resulterer i, at folketingsperioderne 2005-2007 og 2007-2011, har færre
talestykker, end de egentlig burde have haft. Vi vurderer imidlertid, at det ikke er et
stort problem for specialets analyser, af ﬂere årsager.
For det første indeholder specialets endelige datasæt mere end 2 millioner observationer,
hvorfor vi stadig har masser af data at lave vores analyser på baggrund af. Desuden
indeholder de påvirkede folketingsperioder stadig ﬂere talestykker end datasættets første folketingsperiode. Implikationen af databruddet er derfor, at folketingsperioderne
2005-2007 og 2007-2011 indeholder mindre data, end de burde, men ikke unormalt
lidt ift. vores datasættet generelt.
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For det andet er analysens primære tidsenhed folketingsperioder og ikke årstal. Derfor
resulterer manglende data ikke i deciderede huller i datasættet. Det manglende data
for 2007 og 2008 kan være problematisk for os, såfremt disse år er ekstraordinære
ift. tale i Folketingssalen, eller såfremt specialets modeller påvirkes systematisk af det
manglende data. Det vil sige, hvis vores superviserede modeller performer systematisk
bedre eller dårligere i folketingsperioderne 2005-2007 og 2007-2011, eller hvis vores
usuperviserede modeller bliver biased pga. manglende data. Dette er en udfordring, vi
må adressere, hvis resultaterne i analysen ser ud til at blive påvirket systematisk som
følge af skiftende datamængder.
Således har vi gennemgået specialets datakilder, og i næste afsnit uddyber vi, hvad
det vil sige, at vi behandler tekst som data.

4.2.2 Tekst-som-data
Specialet anlægger en kvantitativ tilgang til tekstdata fra Folketinget, nemlig tekst-somdata. Tekst-som-data betyder, at vi omdanner teksten fra folketingstalerne til tal for at
kunne analysere dem. Denne tilgang bidrager til, at det er muligt for os at undersøge
kønsforskelle i parlamentarisk tale i hele specialets datasæt. I dette afsnit gennemgår vi
nogle af de centrale aspekter ved tekst-som-data tilgangen, men først beskriver vi det
konkrete tekstdata som specialet tager afsæt i.
Specialets tekstdata består af ca. 720.000 siders transskriberet tekst af mundtlige taler
fra Folketingssalen, der er fordelt på ca. 40 år (Folketingstidende, 2020a). Under transskriberingen af folketingstalerne, foretager Folketingets referenter en let redigering af
teksten med afsæt i de følgende ﬁre regler:
1.
2.
3.
4.

Talesproget tillempes et syntaktisk sammenhængende skriftsprog
Sproget redigeres nænsomt
Faktuelle fejl og fortalelser rettes
De gældende regler for formalia følges (Folketinget, 2020b)

Disse regler medfører, at visse elementer af talernes oprindelige form bortredigeres,
men givet princippet om nænsom redigering, påvirker det ikke vores datagrundlag på
en måde, der giver udslag i vores analyser. Mængden af transskriberet tekst illustrerer,
hvor meget data vi har bearbejdet i specialet. For at analysere denne store mængde
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tekstdata, tager vi afsæt i en grundlæggende antagelse fra tekst-som-data tilgangen.
Her er tale om bag-of-words antagelsen. Denne antagelse indebærer, at vi anskuer folketingstalerne som en “bag-of-words”, hvor rækkefølgen på ordene ikke er informativ
ift. vores analyse af folketingspolitikernes repræsentationsadfærd. Denne urealistisk
antagelse om, at konteksten, som ordene i folketingstalerne indgår i ikke er relevant, er
nødvendig for, at vi kan omdanne vores tekstdata til tal (Grimmer og Stewart, 2013,
s. 272). Herved bliver det i stedet frekvensen af ordene i folketingstalerne, der informerer
vores analyser. Et andet centralt aspekt af tekst-som-data tilgangen bunder i sprogets
kompleksitet.
Maskinlæring kan aldrig erstatte menneskers læsning og analyse af tekster, idet sprog er
en meget kompleks størrelse. Vores maskinlæringsmodeller kan således bidrage med at
forøge mængden af tekst, som vi er i stand til at analysere, men vil grundlæggende altid
være en forkert måde at analysere sprog på (ibid., s. 268). Denne kvantitative tilgang til
tekstanalyse indfanges af citatet: “All Quantitative Models of Language Are Wrong - But
Some Are Useful” (ibid., s. 269). Dette skyldes, at den process, hvorved mennesker skaber
eller generer tekster, også kaldet datagenereringsprocessen er meget kompleks.
Denne kompleksitet medfører, at vores maskinlæringsmodeller nødvendigvis vil fejle,
idet de forsøger at lave en præcis gengivelse af, hvordan folketingstalerne er generet
(ibid., s. 270). Ved at gøre sproget i vores modeller mindre komplekst kan vi afhjælpe
denne problematik en smule, da modeller med mere simpelt sprog performer bedre
(ibid., s. 270). Vi reducerer sprogets kompleksitet ved at præprocessere data, et udtryk
der dækker over den process, hvor vi omdanner vores tekstdata til tal, så det kan agere
input i vores maskinlæringsmodeller (Lucas et al., 2015, s. 256). Vi gennemgår præprocesseringen af vores tekstdata i afsnit 4.3 og 4.4.
Ovenstående illustrerer et trade-oﬀ i specialet ift. sprogets kompleksitet og mængden
af tekstdata. Jo større en mængde tekstdata vi medtager i specialet, jo mere komplekst
bliver sproget. Her har vi valgt at øge mængden af tekstdata på bekostning af den sproglige kompleksitet. Dette valg skyldes i høj grad den litteratur, som specialet taler ind
i. Her efterspørges nemlig tilgange, hvor fokus netop er på overordnede tendenser og
tidsmæssige udviklinger med soﬁstikerede statistiske metoder (Childs og Lovenduski,
2013, s. 504; Dahlerup et al., 2020, s. 3; Boussalis et al., 2019, s. 2). På den måde er vi med
vores store mængde tekstdata og automatiserede metoder med til at udfylde et hul i
litteraturen. Dette fokus på datamængde kræver, at vi forholder os til dimensionaliteten
af vores data.
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Datas dimensionalitet henviser til forholdet mellem antallet af observationer og antallet
af variable (James et al., 2013, s. 238). Det meste tekstdata anses som værende højdimensionelt i den forstand, at der er ﬂere variable, end der er observationer i et datasæt. Dette
skyldes, at variablene i tekstdata er samtlige ord i teksterne. Højdimensionelt data kan
være et problem, fordi det øger sandsynligheden for overﬁtting i vores superviserede
modeller, hvilket vi uddyber i afsnit 4.3 (ibid., s. 239).
Specialets tekst-as-data tilgang resulterer i en stor mængde tekstdata, der fordrer en
bag-of-words antagelse og desuden kan medføre højdimensionelt data. Samtidig indebærer sprogets kompleksitet, at vores maskinlæringsmodeller aldrig kan være en
korrekt gengivelse af virkeligheden.
Specialets tekstdata er sammensat fra ﬂere forskellige kilder, og det kræver derfor
en omfattende datarensningsproces, som vi gennemgår i næste afsnit.

4.2.3 Datarens I: Fra XML-filer til datasæt
Datarensningsprocessen er en tidskrævende, men nødvendig del af at arbejde med store
datasæt, og dette afsnits længde står på ingen måde mål med det store arbejde, som vi
har lagt i konstruktionen af specialets datasæt. Dette illustrerer, at arbejdet med big data
især adskiller sig fra andre metoder ved, at det er langt mere omfattende at forberede
data og omdanne det til de teoretisk deﬁnerede analyseenheder (Hjorth og Loftis, 2020,
s. 466). Vores datarens har til formål at højne datakvaliteten og sikre, at specialets data
er struktureret på den bedst mulige måde, så vores modeller har et godt udgangspunkt
(Chai, 2020, s. 4). Samtidig fremhæver litteraturen et argument om, at dårlig datakvalitet
medfører, at maskinlæring er ubrugelig, hvilket indfanges i princippet om “garbage in,
garbage out” (Squire, 2015, s. 3).
Da vores datarens indebærer, at rådata ændres, er vores beskrivelse af datarensningsprocessen med til at sikre transparens i databehandlingen og den efterfølgende analyse.
Dette og det næste afsnit om datarens beskæftiger sig primært med de to datasæt fra
årene 1976-1990 og 2009-2020, da datasættet fra Hjorth (2020a) overordnet set var
renset og klar til brug.
Transformering af tekst i indscannede ﬁler til brugbare datasæt kendetegner en af
de sværeste måder at indsamle og bearbejde tekst-som-data (Grimmer og Stewart, 2013,
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s. 271). Det har især været en udfordring ift. vores data fra 1976-1990, hvor rådata er
XML-ﬁler fra pdf’er af indscannede folketingstaler. XML-ﬁlernes præcision er generelt
høj, men mange af de indscannede ﬁler er uklare eller er på anden måde præget af nedsat
kvalitet. Opbygningen af XML-ﬁlerne fra 1976-1990 er desuden meget kompleks. På
trods af, at vi har taget udgangspunkt i den kode, som Hjorth (2020a) anvender til at
omdanne XML-ﬁler til et struktureret og renset datasæt, har det krævet meget arbejde
at gøre XML-ﬁlerne til anvendelig data.
Digitaliseringen af Folketingstidende, som indtrådte ved folketingssamlingen 200910, har betydet, at XML-ﬁlerne fra 2009-2020 har en høj datakvalitet. Derudover er
deres kompleksitet lavere, og ﬂere informationer i data er lettilgængelige. I kraft af, at
disse ﬁler stammer fra digitaliserede taler, var strukturen i data samtidig anderledes
sammenlignet med de ældre dataformater. Derfor har det i forbindelse med disse data
været et stort arbejde, at skrive en kode, som kunne omsætte ﬁlerne til et datasæt, der
var struktureret på samme måde som resten af specialets datagrundlag.
Transformationen fra XML-ﬁler til egentlige datasæt med variable i kolonner og observationer i rækker er kun første del af datarensningsprocessen. Rigtig meget datarens i
specialet har indebåret at håndtere manglende data samt vurdere hvilke data, der var
relevante for analyserne. Overvejelserne og håndteringen af dette uddyber vi i næste
afsnit.

4.2.4 Datarens II: Håndtering af manglende data
Det er uundgåeligt at have manglende data, når man har at gøre med så store datamængder, som dette speciale har. Vores primære kilde til manglende data er databruddet fra
2007 til 2008. En gængs måde at håndtere sådanne manglende data på i litteraturen er
at erstatte manglende værdier med gennemsnittet af eksisterende data (Little og Rubin,
2014, s. 61–62). Dette giver imidlertid ikke mening med tekstdata, hvorfor vi ikke forsøger at erstatte manglende værdier for tekstdatavariablen. Ser vi bort fra databruddet er
manglende data hovedsageligt et problem i vores datasæt fra 1976-1990. I dette afsnit
beskæftiger vi os derfor primært med, hvordan vi håndterer manglede data fra dette
datasæt.
En kilde til manglende data i dette datasæt er indscanningsfejl i folketingstalerne fra
årene 1976-1990, idet datakvaliteten er dårligere, jo ældre data er. Indscanningsfejlene
anser vi dog som værende tilfældige fejl. Den hyppigste måde at håndtere denne type

4.2

Et unikt datasæt

67

manglende data er at slette de observationer fra datasættet, som har manglende værdier
(Little og Rubin, 2014, s. 41–42). Denne metode benytter specialet også, idet vi i de
ﬂeste tilfælde ikke har haft mulighed for at erstatte de oplysninger, som manglede.
Hvis en folketingspolitikers navn f.eks. ikke er i datasættet eller er ulæseligt grundet
indscanningsfejl, kan vi ikke meningsfuldt erstatte det.
En anden kilde til manglende data i datasættet fra 1976-1990 er datovariablen. Her er
indscanningernes kvalitet årsag til, at vi mangler data for datovariablen for nogle af
folketingstalerne. Dette kommer til udtryk dels ved, at mange taler er indlæst uden en
dato, og dels ved problemer med indscanningen af tal, hvor 2, 7 og 9 ofte forveksles.
Dette indebærer, at en dato som 12.07.1979 kan være indlæst som 17.02.1992. Denne
slags fejl har vi mulighed for at rette op på. Datasættet går her kun frem til 1990, så vi ved
med sikkerhed, at årstallet ikke kan være 1992. Vi erstatter derfor de manglende datoer
og de datoer, der ligger uden for perioden 1976-1990 med en meningsfuld dato. Her
tillader den kronologiske opbygning af vores datasæt, at vi kan erstatte de manglende
datoer med det korrekte år og måned, men ikke nødvendigvis den korrekte dag.
Denne manøvre kan potentielt resultere i målefejl, idet der ikke er garanti for, at talerne
på denne måde får tildelt den korrekte dag. Disse potentielle målefejl er dog et mindre
problem for specialets analyser, da den tidsenhed, som specialet fokuserer på er folketingsperioder og ikke dage. Her indfanger vi dog ikke fejl, hvor en dato som 01.07.1982
er blevet indscannet som 01.07.1989, da begge disse datoer indgår i samme datasæt. For
at vurdere omfanget af denne potentielle målefejl, udtager vi en tilfældig stikprøve af
50 taler fra perioden 1976-1990, som vi sammenligner med de rigtige datoer for talen,
der er anført i Folketingstidende. Blandt disse var der ingen forkerte årstal, selvom tre
taler havde en forkert dag anført (se bilag A.2). På den baggrund har vi stor tillid til, at
graden af målefejl i datovariablen ikke påvirker vores resultater.
En tredje kilde til manglende data er navnevariablen. Navnevariablen er vigtig i undersøgelsen, fordi vi anvender denne variabel til at bestemme folketingspolitikerens
køn. Som konsekvens heraf, har vi manuelt rettet nogle af folketingspolitikernes navne
i datasættet fra 1976-1990. Dette gælder f.eks. navne, hvor det kun er efternavnet, der
fremgår. Der er f.eks. kun er én person med efternavnet Engell i Folketinget i specialets
tidsperiode, hvorfor vi nemt har kunne genkende og tilføje det korrekte fornavn, nemlig
Hans.
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Ydermere er der en del indscanningsfejl i relation til navne. F.eks. indscannes “Pia Kjærsgaard” i visse tilfælde som “Pig Kjærsgaard” eller “Palle Simonsen” som “Pˆlle Simonsen”.
I bilag A.3 ﬁndes ses en oversigt over samtlige navne, der enten mangler et fornavn
eller er indscannet forkert. For både indscanningsfejl og manglende fornavne gælder,
at vi kun retter de fejl, der markant øger antallet af folketingstaler i datasættet med en
korrekt navngivet taler. Vi retter dermed navnene på dem, der taler meget og fjerner de
resterende observationer med et manglende navn fra datasættet.
Mængden af datarens for perioden 1976-1990 kan virke overvældende, når vi oplister det her. Imidlertid er omfanget af disse datakvalitetsproblematikker relativt små,
og samtidig indeholder datasættet så mange observationer, at det ikke udgør et omfattende problem.
I forbindelse med datarensningsprocessen fjerner vi udvalgte observationer i alle tre
datasæt. Fjernelse af data har både fordele og ulemper, men her søger vi at højne vores
datakvalitet ved at minimere antallet af irrelevante talere i datasættet. Derfor fjerner vi
taler, der omhandler proces snarere end politik. Det skyldes, at vi forventer, at det er i
de politiske taler, at folketingspolitikernes repræsentationsadfærd kommer til udtryk.
Fjernelsen af procedurale taler anses dermed som en måde at reducere mængden af
støj i vores datasæt på. Disse taler inkluderer Formændenes og Aldersformandens ytringer i Folketingssalen, der alle har en modererende eller procedural karakter. Når
vi fjerner disse procedurale taler, minimerer det kompleksiteten i vores data uden at
kompromittere vores ambition om at medtage så meget tale som muligt. Ud fra samme
logik fjerner vi alle talestykker med 40 tegn eller under, da disse oftest er udtryk for
processuel tale som f.eks. “Tak for ordet” eller “Tak til formanden”.
Med datarensningsprocessen overstået, er vi nu klar til at samle de tre datasæt. Det kræver, at vi opdeler alle folketingstalerne i vores datasæt i talestykker, så de er kompatible
med data fra Hjorth (2020a). Denne process gennemgår vi i næste afsnit.

4.2.5 Datarens III: Kategorisering af køn
Efter det indledende datarens opdeler vi folketingstalerne i det, Hjorth (ibid.) kalder
syntetiske paragraﬀer, hvilket er talestykker på 3-5 linjers sammenhængende tale. Dette
er nødvendigt, fordi de to datasæt, vi selv har frembragt, skal sammenlægges med Hjorth
(ibid.). Ligeledes gør vi det for at undgå, at folketingstalernes længde får betydning for
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de superviserede modeller, ved at sikre, at de indfanger kønsforskelle i sprogbrug og
ikke i talemængde. Vi gør dog opmærksom på, at talestykker ikke er den anvendte
analyseenhed i vores usuperviserede model, hvilket vi uddyber i afsnit 4.4.3. Dermed
sammenlægger vi nu de tre datasæt, hvilket gør det muligt at tilføje kønnet på taleren.
Vores datasæt indeholder som udgangspunkt ikke oplysninger om folketingspolitikernes køn, da dette ikke er angivet i Folketingstidende. Vi har imidlertid brug for
at kende talerens køn, før vi kan undersøge kønsforskelle i deres parlamentarisk tale.
Specialets datasæt indeholder imidlertid navnene på folketingspolitikerne, hvilket vi
anvender til at kategorisere deres køn ud fra. Her anlægger vi en binær forståelse af køn,
hvor folketingspolitikere kategoriseres som enten kvinde eller mand. Denne forståelse
tager ikke højde for, at der kan være folketingspolitikere, der identiﬁcerer sig med et
helt tredje køn. Der er imidlertid ingen folketingspolitikere, der oﬀentligt har givet
udtryk for, at de hverken identiﬁcerer sig som mand eller kvinde, og derfor anser vi
vores binære kønsforståelse som rimelig.
For at kategorisere kønnet på taleren i datasættet laver vi en funktion, der kategoriserer
folketingspolitikerne som enten kvinde eller mand ud fra deres fornavn. Dette er langt
mere eﬀektivt end manuelt at skulle gennemgå de 842 unikke fornavne, som specialets
datasæt indeholder på dette tidspunkt. Her tager vi udgangspunkt i Familieretshusets
navnelister, der er udarbejdet og oﬀentliggjort efter Navneloven (Familieretshuset,
2020). Disse navnelister indeholder alle godkendte pige- og drengenavne i Danmark,
og listerne kan derfor anses som udtømmende ift. danske fornavne (ibid.). Ud fra disse
lister laver vi vores egen navneliste ved at kombinere listerne over godkendte pigeog drengenavne. Her fjerner vi alle unisexnavne, så vi manuelt kan tage stilling til om
folketingspolitikere med unisexnavne er mænd eller kvinder, for at undgå fejl.
Herefter koder vi en funktion, der tjekker, om folketingspolitikernes fornavn fremgår i
navnelisten som enten et pige- eller drengenavn. Funktionen tilknytter et køn til stort
set alle talestykker, men efterlader os med ca. 283.000 talestykker ud af de i alt ca. 2
millioner uden et tilknyttet køn. Ved nærmere inspektion af de resterende fornavne
uden et køn er det tydeligt, at de enten er unisexnavne, forkortede fornavne, indscanningsfejl eller ikke-godkendte fornavne. Ved manuelt at slå de genkendelige navne op,
kategoriserer vi kønnet på yderligere ca. 116.700 talestykker.
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De resterende talestykker havde enten ikke et meningsfuldt fornavn, f.eks. “Ministeren”,
eller kun et efternavn. Specialets tidsramme gjorde det ikke muligt manuelt at rette
de resterende navne og slå alle ministrene op. Vi fjerner derfor ca. 166.300 talestykker
uden køn fra vores datasæt, idet disse observationer ikke kan indgå i analysen, når
de mangler en værdi for deres køn. Med dette sidste trin har vi således konstrueret
specialets endelige datasæt med 2.372.754 millioner talestykker og 26 variable.
Samlet set har det været en stor og tidskrævende del af specialet at konstruere og
rense vores unikke datasæt. Dette er dog en nødvendig process, da datakvalitet spiller
en central rolle for validiteten af de konklusioner, vi kan drage af vores maskinlæringsstudie. Processen med at rense vores rådata efterlader os med et stort datasæt af høj
kvalitet ift. de ressourcer og den tidsramme, vi havde til rådighed. Vi har derfor tillid til,
at vores udgangspunkt for analyserne af folketingspolitikernes repræsentationsadfærd
er det bedst mulige.
Således har vi nu beskrevet datagrundlaget for specialet. Da talemængdehypotesen
belyses med deskriptiv statistik på baggrund af dette datagrundlag, vil vi ikke uddybe den metodiske tilgang til at undersøge denne hypotese nærmere. Imidlertid er det
nødvendigt, at vi præsenterer de metoder, som vi anvender til at analysere politikernes
sprogbrug og emnefokus, hvilket de efterfølgende to afsnit beskæftiger sig med.

4.3 Sproget i Folketingssalen
I dette afsnit præsenterer vi de superviserede maskinlæringsmodeller, som vi anvender til at belyse sprog- og sprogudviklingsshypotesen med og forklarer, hvordan vi
konkret bruger modellerne og deres performancemål til at undersøge kønsforskelle
i folketingspolitikernes sprog. Først i afsnittet gennemgår vi den overordnede logik
og de centrale begreber tilknyttet superviseret maskinlæring. Herefter præsenterer
vi specialets modelvalg som værende logistisk regulariseret regression og gennemgår
efterfølgende, hvordan vi har præprocesseret talestykkerne til vores superviserede modeller. Dernæst afdækker vi, hvordan vi har har opstillet, ﬁttet og appliceret specialets
21 superviserede modeller, inden vi afsluttende klargør, hvilke performancemål vi har
udvalgt som substantielle mål for kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug.
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4.3.1 Superviseret maskinlæring: Klassifikation og
prædiktion
Inden vi dykker ned i logikken bag superviseret maskinlæring, er det nødvendigt at
påpeger, at vores anvendelse af superviserede modeller afviger fra det konventionelle
formål med modellerne i litteraturen. Dette skyldes, at vi, så vidt vi ved, er de første,
som anvender superviserede modellers performancemål som mål for kønsforskelle i
sprogbrug. Dette valg beror på, at det ellers ikke havde været muligt for os at måle
kønsforskelle i sprogbrug som totaliteten af tale over en så tidsperiode. Vi uddyber de
to performancemål vi anvender, accuracy-målet og AUC-scoren, i afsnit 4.3.5.
Det konventionelle formål med superviserede modeller er, at de skal performe bedst muligt eller lave de bedste forudsigelser, om man vil. Med specialets mere ukonventionelle
tilgang er formålet imidlertid ikke at lave de bedste forudsigelser af folketingspolitikerens køn ud fra deres tale i Folketingssalen. Vores sigte er snarere at anvende superviseret
maskinlæring til at få et mål for hvor god eller dårlig, vores model er til at forudse
eventuelle kønsforskelle i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd. Logikken er
her, at hvis vores superviserede modeller er gode til at forudsige kønnet på folketingspolitikerne, ud fra hvilke ord de anvender i Folketingssalen, så er der kønsforskelle i
deres sprogbrug. Dette skyldes, at superviserede modeller performer godt, når der er
klare mønstre i data (Mullainathan og Spiess, 2017, s. 98).
Langt hen af vejen benytter vi de samme metoder og logikker, som den konventionelle tilgang til superviserede modeller benytter. Midlerne er så at sige de samme,
selvom vores mål afviger en smule. Derfor vil vi i det følgende afsnit præsentere den
overordnede logik bag klassiﬁkation med superviseret maskinlæring og introducere
begreberne prædiktion og performance. Det er essentielt at forstå disse begreber for at
forstå logikken bag superviseret maskinlæring.
Klassiﬁkation med superviserede modeller
Helt grundlæggende anvender vi superviserede modeller til at forudsige kønnet på
folketingspolitikerne ud fra deres parlamentariske tale. Vi har dermed vi et outcome y,
køn, som vi ønsker at forudsige eller prædiktere, som det hedder i maksinlæringslitteraturen. Her bliver det relevant at inddrage maskinlæringslitteraturens skel mellem
regressionsproblemer, hvor y er kontinuert og klassiﬁkationsproblemer, hvor y er kategorisk (Bach og Jensen, 2017, s. 31). Idet køn er en kategorisk variabel, anskuer vi
specialets undersøgelse som et klassiﬁkationsproblem.
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Klassiﬁkation betyder groft sagt, at vi tildeler talestykkerne i vores datasæt en kendt
kategori: kvinde eller mand (James et al., 2013, s. 127). Vi kender klassiﬁkation fra
samfundsvidenskaben, da det er en velkendt og udbredt måde at lave indholdsanalyser
på (Grimmer og Stewart, 2013, s. 273). Frem for at klassiﬁcere talestykkerne manuelt
træner vi med superviseret maskinlæring en computer til at klassiﬁcere talestykkerne
fra Folketingssalen for os. Således prædikteres først sandsynligheden for, at et talestykke
tilhører kategorierne kvinde og mand, hvilket så danner basis for selve klassiﬁkationen
(James et al., 2013, s. 127; Athey og Imbens, 2019, s. 694).
De hyppigst anvendte klassiﬁkationsmetoder for kendte kategorier af y er superviseret
maskinlæring og ordbogsmetoder (Grimmer og Stewart, 2013, s. 268–269). Ordbogsmetoder adskiller sig fra superviserede metoder ved at anvende frekvensen af centrale ord
til at klassiﬁcere tekster i kendte kategorier (ibid., s. 268–269). Vores konceptualisering
af folketingspolitikernes sprogbrug understreger imidlertid, at vi er interesserede i
totaliteten af tale og ikke de enkelte ord. I specialet er superviserede maskinlæring
således en mere oplagt klassiﬁkationsmetode, og derfor gennemgår vi nu den basale
logik bag superviseret læring.
Det konventionelle formål med superviserede modeller er at ﬁnde den funktion, der
bedst kan forudsige den afhængige variabel på baggrund af de tekstdata, der agerer
input i modellen. Funktionen for dette ses nedenfor:

ŷ = f (x)

Her repræsenterer ŷ den forudsagte værdi af y, der helst skal være så god en tilnærmelse
til den sande værdi af y som muligt (Bach et al., 2019, s. 169). X angiver en matrix med
variable i det data, der anvendes (Bach og Jensen, 2017, s. 31). I vores tekstdata svarer
X til ordene i folketingstalerne. På egen hånd ﬁnder modellens algoritme frem til den
funktion f, hvor ŷ er den bedste tilnærmelse af y. Således deﬁnerer vi ikke funktionen f
på forhånd ved at udvælge variable og antage, hvordan de teoretisk hænger sammen,
som det f.eks. ses ved kausal estimation (Bach et al., 2019, s. 16).
Med superviseret læring er f og de enkelte parameterestimater i modellen ikke interessante, da fokus primært er på ŷ, fordi formålet er at lave de bedste forudsigelser
(Bach og Jensen, 2017, s. 22). Som konsekvens heraf anskues selve funktionen f som
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en “black box” (James et al., 2013, s. 17–18; Kleinberg et al., 2017, s. 13). Dette betyder,
at så længe sammenhængene eller mønstrene mellem ordene i tekstdata bidrager til
gode forudsigelser, er vi ikke interesserede i speciﬁkationen af selve funktionen eller
variablene i den (Bach et al., 2019, s. 173). På denne måde overlades det til modellerne
selv at ﬁnde mønstre i data, hvilket fremhæver læringsdelen i maskinlæring
Superviserede modeller “lærer” selv om sammenhængene mellem x og y med udgangspunkt i et datasæt, hvor man kender værdierne for y (Hjorth og Loftis, 2020, s. 469).
Dette datasæt kaldes for et træningssæt og er oftest er en mindre del af datasættet, der
indeholder de sande værdier for y (Grimmer og Stewart, 2013, s. 274). Modellen ﬁnder
sammenhænge mellem x og y i træningssættet og bruger disse sammenhænge til at
forudsige y i en anden del af ens datasæt, som modellen ikke har set før, der betegnes
som testsættet (ibid., s. 274). Vi vender tilbage til logikken bag opdelingen i træning- og
testsæt i afsnit 4.3.4.
Herved bliver det tydeligt, at omdrejningspunktet for superviseret læring er prædiktion
frem for estimation, hvilket har nogle metodiske implikationer for, hvordan vi håndterer
og analyserer vores data (Bach et al., 2019, s. 169–170; Athey og Imbens, 2019, s. 688).
Således bliver det relevant at udfolde, hvordan prædiktion hænger sammen med vores
superviserede modellers performance.
Prædiktion og performance
Prædiktion er et velkendt formål i naturvidenskabelige studier. I modsætning hertil har
de ﬂeste samfundsvidenskabelige studier estimering af kausale sammenhænge som formål, hvorved de søger at forklare frem for at forudsige (Hofman et al., 2017, s. 486–487;
Athey og Imbens, 2019, s. 707). Prædiktion er dog relevant for samfundsvidenskaben,
bl.a. fordi det kan bruges til at målrette politiske tiltag eller håndtere bestemte hændelser
såsom frafald på videregående uddannelser (Bach et al., 2019, s. 168). I dette speciale anvendes prædiktion imidlertid med et mere beskrivende sigte, da vi anvender prædiktion
til at undersøge et relativt ubeskrevet fænomen: kønsforskelle i folketingspolitikeres
repræsentationsadfærd.
Når formålet er prædiktion, kan vi måle, hvor godt vores superviserede modeller
performer, og dermed hvor god en tilnærmelse af virkeligheden, de er (Athey og Imbens,
2019, s. 689–690). Vores superviserede modellers performance henviser dermed til, hvor
korrekt modellerne klassiﬁcerer y på baggrund af x. I vores modeller svarer det til,
hvor gode de superviserede modeller er til at forudsige folketingspolitikernes køn på
baggrund af deres taler. Dette er muligt, fordi superviserede modeller er baseret på kor-
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relationer, som vi kan teste empirisk (James et al., 2013, s. 29–33). Dette står i kontrast
til kausalmodeller, hvor vi ikke har mulighed for at måle, hvor god en tilnærmelse af
virkeligheden de er. Specialets fokus på prædiktion medfører derfor, at vi ikke behøver
at bekymre os om problemer som multikollinearitet, omitted variable bias eller spuriøsitet, fordi vi afdækker hvilke ord, der har prædiktiv værdi (Bach et al., 2019, s. 173–174).
Sigtet med superviseret maskinlæring er sigtet gode prædiktioner out of sample. Dette
måles ofte ved det såkaldte out-of-sample performance (Athey og Imbens, 2019, s. 693–
694; Varian, 2014, s. 6). Out-of-sample performance henviser til, hvordan en superviseret model performer på data, som den ikke har set før. I maskinlæringslitteraturen
kaldes dette for data, som modellen ikke er ﬁttet eller trænet på. Begreberne ﬁttet og
trænet anvender vi synonymt i resten af afsnittet.
Vi afviger fra ønsket om bedst mulig out-of-sample performance, da vi anvender disse
måle for vores superviserede modeller som substantielle mål for kønsforskelle i sprogbrug. I vores modeller indikerer god out-of-sample performance hermed eksistensen
af sådanne kønsforskelle i folketingspolitikernes ordvalg. Omvendt indikerer dårlig
performance et fravær af kønsforskelle, fordi modellerne ikke kan ﬁnde forskellige
mønstre i talestykkerne for hhv. kvindelig og mandlige politikere.
Med denne grundlæggende logik bag prædiktion og de centrale begreber knyttet til
superviserede maskinlæring på plads, kan vi klarlægge, hvilken speciﬁk algoritme, som
vi anvender i specialets superviserede modeller. Derfor præsenterer vi i næste afsnit
vores valg af logistisk regulariseret regression med en lasso-algoritme.

4.3.2 Logistisk regulariseret regression
Der ﬁndes en del forskellige typer af superviserede modeller, som vi kan anvende til at
klassiﬁcere folketingspolitikernes køn med (Grimmer og Stewart, 2013, s. 275; James
et al., 2013, s. 127). Ingen model eller algoritme kan siges at være universelt bedst, da
forskellige forskningsspørgsmål og -designs fordrer forskellige modeller (James et al.,
2013, s. 29). I specialet vælger vi at anvende logistisk regulariseret regression, hvilket
skyldes ﬂere årsager.
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Vi har for det første valgt logistisk regression, så vi kan tage højde for, at vi undersøger
et superviseret klassiﬁkationsproblem, hvor y, køn, er en binær variabel (James et al.,
2013, s. 28). Vi prædikterer dermed sandsynligheden for, at y = 1, altså at et talestykke
er sagt af en kvindelig folketingspolitiker, hvorefter vores modeller klassiﬁcerer kønnet
på politikeren på baggrund af denne sandsynlighed (ibid., s. 130).
For det andet er vores valg af regulariseret regression en balancering af behovet for
nøjagtighed over for computerkraft, fortolkningsmulighed og overﬁtting (Peterson og
Spirling, 2018, s. 122; James et al., 2013, s. 25–26). Regulariserede regressionsmodeller
kræver mindre computerkraft og er lettere at tolke end andre klassiﬁkationsmodeller
som f.eks. Support Vector Machines eller træmodeller (James et al., 2013, s. 127; Hjorth,
2020a, s. 37). Denne simplicitet gør samtidig vores modeller til et bedre benchmark for
fremtidig forskning at bygge videre på. Dertil kommer, at vores valg er påvirket af et
trade-oﬀ mellem bias og varians.
Varians-bias-trade-oﬀ er en velkendt problematik inden for den statistiske verden
og gælder også, når vi ﬁtter vores superviserede modeller. Her dækker bias over de fejl,
der følger af, at vi forsøger at modellere komplekse sammenhænge fra folketingstaler
med en langt mere simpel model (James et al., 2013, s. 34–35). Varians udtrykker, at der
ﬁndes tilfældig variation i vores tekstdata, hvorfor vores modeller vil variere ift. hvilket
træningssæt, vi træner dem på (ibid., s. 34–35).
Det er nødvendigt, at vi både har lav varians og lav bias, hvis vores model skal kunne
performe godt out-of-sample, altså på data modellen endnu ikke kender (ibid., s. 36). Det
er her, der opstår et trade-oﬀ mellem de to, fordi mere ﬂeksible superviserede modeller
har højere varians, men lavere bias, og omvendt for mere simple superviserede modeller
(Kleinberg et al., 2017, s. 15). Anvendelsen af regulariseret regression hjælper os med at
ﬁnde den optimale grad af ﬂeksibilitet og kompleksitet i vores modeller, hvorved vi kan
balancere bias og varians (Bach og Jensen, 2017, s. 177).
Denne balance er især vigtig, idet vi anvender en bag-of-words-tilgang, som fordrer, at
vi har et højt antal variable eller ord (James et al., 2013, s. 239). Et højt antal variable
kan både medføre høj varians i vores modeller, men også risiko for overﬁtting, hvilket
betyder, at vores modeller påvirkes af meget støj i vores tekstdata, som det ses illustreret
på ﬁgur 4.2 (Hastie et al., 2017, s. 649; James et al., 2013, s. 22).
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Overﬁtting er udtryk for, at vores modeller arbejder for hårdt på at ﬁnde mønstre
i træningssættet og kommer til at forveksle mønstre med tilfældig variation (James
et al., 2013, s. 22; Varian, 2014, s. 6–7). Derved får vi en model med høj in-sample
performance, hvilket vil sige, at modellen ﬁnder klare mønster i træningssættet. Dette
forøger dog tabsfunktionen, da vi ikke kan genﬁnde disse tilfældige mønstre i testsættet
(James et al., 2013, s. 32; Bach et al., 2019, s. 174–175). Tabsfunktionen udtrykker det tab
eller den fejl, der opstår, når vi klassiﬁcerer et talestykke i vores datasæt forkert (Bach og
Jensen, 2017, s. 31). Overﬁtting resulterer således i en model med lavere out-of-sample
performance.

Figur 4.2: Illustration af overﬁtting 4

Regulariserede regressionsmodeller er en oplagt måde for os at adressere risikoen
for overﬁtting på, idet regularisering begrænser kompleksiteten og ﬂeksibiliteten af
modellen (Athey og Imbens, 2019, s. 690–691). Dette sker mere speciﬁkt gennem anvendelsen af en shrinkage-teknik, der fungerer ved at tilføje et såkaldt regulariseringsterm til
tabsfunktionen i vores logistiske regressionsmodel, Llog , hvilket illustreres i ligningen
nedenfor (Bach et al., 2019, s. 178). Regulariseringstermet består af en parameterværdi,
lambda, λ, der ganges med summen af modellens kvadrerede koeﬃcienter, som det ses
på ligningen.

Llog + λ

p
X

|βj |

j=1

Hvis parameterværdien λ sættes til nul, bliver hele regulariseringstermet nul, hvilket
tilsvarer en almindelig logistisk regression (ibid., s. 178). Jo højere vi sætter λ, jo mere
kompleks bliver modellen med lavere varians, men højere bias (Kleinberg et al., 2017,
s. 14). Skrinkage-teknikken “straﬀer” denne kompleksitet i vores model ved at øge
regulariseringstermets værdi i takt med, at modellen bliver mere kompleks (James et al.,
2013, s. 203–204). Når λ stiger i værdi, straﬀes de store koeﬃcienter i modellen, da
4

(Kasturi, 2019)
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de giver et større tab i modellens tabsfunktion (Athey og Imbens, 2019, s. 695–696).
Herved bliver vores model simplere og variansen nedbringes. Dette er forklaringen på,
hvordan fastsættelsen af λ regulerer det trade-oﬀ, der er mellem varians og bias (James
et al., 2013, s. 214–215). Fastsættelsen af λ er derfor helt centralt for vores modellers
out-of-sample performance, hvilket vi gør ved tuning (Kleinberg et al., 2017, s. 14). Denne proces uddyber vi herunder.
I litteraturen anvendes ofte en af tre algoritmer til regulariseret regression via shrinkage:
Ridge, Lasso og Elastic Net (Athey og Imbens, 2019, s. 696). Vi anvender en Lassoalgoritme, der fungerer ved at tvinge nogle af de høje regressionskoeﬃcienter i vores
model til at være lig 0 (James et al., 2013, s. 219). På denne måde laver Lasso-algoritmen
variabelselektion, hvilket gør resultatfortolkning lidt nemmere og giver en højere grad
af parsimoni (Hastie et al., 2017, s. 610). Lasso- og Ridge-modeller performer tit relativt
ens, en påstand vi tester på vores data ved at køre en Ridge-model (James et al., 2013,
s. 224). Som det ses i bilag A.4 performer Ridge-modellen stort set ens med den Lassomodel, vi anvender til at analysere sproghypotesen. Vi fravælger at anvende Elastic Net,
da denne algoritme er for kompleks ift. vores ønske om at lave en model, som kan agere
som simpelt benchmark for fremtidig forskning (Athey og Imbens, 2019, s. 696).
Dermed har vi nu konkretiseret, at specialets superviserede modeller er logistiske
regulariserede regressionsmodeller med en Lasso-algoritme. Med både den overordnede klassiﬁkationsmetode og speciﬁkke algoritme udfoldet, gennemgår vi i næste afsnit,
hvordan vi konkret har omdannet vores tekstdata til data i form af tal, som vi kan
anvende i vores superviserede modeller.

4.3.3 Præprocessering af tekstdata
Præprocessering dækker over, hvordan vi i specialet konverterer vores talestykker fra
ord til tal. Tekst-som-data-tilgangen nødvendiggør, at vi omdanner folketingstalerne
til tal, før vi kan anvende dem som input i vores superviserede modeller (Lucas et al.,
2015, s. 256). Præprocessering kan ligeledes øge superviserede modellers performance
og gøre dem lettere at fortolke, da data bliver mindre komplekst (Hastie et al., 2017,
s. 150; Denny og Spirling, 2017, s. 168). Alle vores præprocesseringsvalg har derfor til
formål at reducere størrelsen og kompleksiteten af det teskstdata, som agerer input i
vores modeller (Denny og Spirling, 2017, s. 172). Præprocesseringen af data medfører
desuden, at der kræves mindre computerkraft til at køre vores modeller.
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Præprocessering er således nødvendigt og fordelagtigt for både vores superviserede
og usuperviserede maskinlæringsmodeller. Vi præprocesserer dog ikke helt ens for de
to typer af modeller. I dette afsnit gennemgår vi, hvilke præprocesseringstrin vi har
foretaget i relation til de superviserede modeller.
Litteraturen om maskinlæring fastsætter ikke nogen klare standarder for præprocessering, men vi følger den mest gængse tilgang. Derfor tager vi afsæt i de otte trin, der
er opsummeret i tabel 4.4. Vores beslutninger ift. præprocessering har konsekvenser
for specialets modeller og resultater, da der ﬁndes minimum 256 forskellige måder at
sammensætte de nedenstående otte trin på. Af den grund gennemgår vi overvejelserne
bag vores valg ift. de forskellige trin herunder.
Tabel 4.4: Præprocesseringstrin for de superviserede modeller
Præprocessingstrin

Superviserede modeller

1. N-gram inklusion

% Kun uni-grams medtages

2. Konvertering til små bogstaver
3. Fjernelse af tal
4. Fjernelse af al tegnsætning
5. Opsplitning af ord med bindestreg

%

6. Stemming til ordenes rodform
7. Fjernelse af danske stopord
Vi fjerner tokens, der forekommer
8. Fjernelse af hyppige og ikke-hyppige ord 10 gange eller mindre i hele datasættet,
men vi fjerner ikke hyppige tokens.

Vores præprocessering bygger på antagelsen om bag-of-words. Denne antagelse muliggør, at vi kan lave en meningsfuld analyse af specialets store mængder af tekstdata, og
helt konkret medfører det, at vi tokenizer vores data. Med tokenizing konverterer vi
hvert ord, specialtegn og lignende til dens egen analytiske enhed, som kaldes en token
(Grimmer og Stewart, 2013, s. 272). Således antager vi, at det er frekvensen af ord i
talestykkerne, snarere end konteksten af ordet f.eks. i en sætning, der er informativ for
folketingspolitikernes køn (ibid., s. 272). Her anvender vi kun tokens, der består af et
ord, såkaldte uni-grams, idet dette er mest meningsfuldt ift. det danske sprog (Denny
og Spirling, 2017, s. 171).
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Vi konverterer herefter alle store bogstaver i folketingstalerne til små bogstaver, så
det samme ord med små og store bogstaver tæller som én token. Ligeledes fjerner vi
alle tal og separatorer samt alt tegnsætning, da disse ikke er informative ift. folketingspolitikernes køn eller sprogbrug. Disse trin mindsker størrelsen på specialets datasæt
samt reducerer mængden af støj i vores modeller, hvilket hjælper os med at imødegå
overﬁtting (Denny og Spirling, 2017, s. 173).
Desuden anvender vi stemming, hvor vi reducerer alle tokens til deres rodform, den
mest basale form af ordet (Lucas et al., 2015, s. 257). Et eksempel på dette er, at ordene
borgere og borgernes bliver reduceret til en token: borger. På denne måde bliver antallet
af unikke ord i datasættet kraftigt reduceret (Grimmer og Stewart, 2013, s. 272).
Afsluttende applicerer vi et par tiltag for at fjerne irrelevante ord. Vi fjerner alle 94
danske stopord fra vores datasæt, da disse ord ofte komplicerer fortolkning og ikke har
nogen substantiel mening (Denny og Spirling, 2017, s. 171). Det er f.eks. ord som den, jeg
og at. Ligeledes fjerner vi ikke-hyppige ord deﬁneret som ord, der kun fremgår i 10 eller
færre talestykker på tværs af hele datasættet. Hermed reducerer vi antallet af tokens fra
ca. 650.000 til knap 90.000. Mange af de tokens som vi her “smider ud” af vores datasæt,
er indscanningsfejl fra vores ældste data, og disse indscanningsfejl er per deﬁnition
fejlbehæftede og bidrager derfor ikke med information om folketingspolitikernes køn.
Efter præprocessering ender vi med en såkaldt document feature matrix (DFM) med
2,4 millioner talestykker i rækkerne og knap 90.000 tokens i kolonnerne, hvor hver
celle i matricen fortæller os, hvor mange gange hvert ord fremgår af hvert talestykke
fra Folketingssalen. Denne DFM er nu klar til at agere som input i vores superviserede
modeller.
I næste afsnit gennemgår vi derfor de forskellige trin i anvendelsen og appliceringen af
superviserede modeller. Dette indebærer, at vi præsenterer hvilke konkrete modeller, vi
opstiller, og hvordan vi har ﬁttet og tunet disse modeller, så de er klar til, at vi anvender
dem til at undersøge folketingspolitikernes repræsentationsadfærd.
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4.3.4 21 superviserede modeller
Den konventionelle måde at anvende superviseret maskinlæring har overordnet set
tre trin, som kan ses i ﬁgur 4.3 nedenfor. For at anskueliggøre og forklare hvordan vi
i specialet anvender superviserede modeller, følger vi denne struktur i indeværende
afsnit, da vi først afviger fra den konventionelle anvendelse i tredje trin.

Figur 4.3: Konventionelle trin i anvendelsen af superviserede modeller

Første trin: Konstruktion af træningssæt og specialets 21 modeller
Det første trin i ﬁgur 4.3 vedrører konstruktionen af træningssæt. Dette kan være noget
af det mest tidskrævende i anvendelsen af superviserede modeller, fordi værdierne for
y, hvilket i vores model er køn, tit skal kodes manuelt (Barberá et al., 2019, s. 15). Da vi
allerede har tildelt alle talestykkerne i vores datasæt et køn med afsæt i udtømmende
navnelister, slipper vi for at konstruere et træningssæt, hvor vi manuelt koder kønnet
på udvalgte folketingspolitikere, hvorfor vi ikke er begrænsede ift. størrelsen på vores
træningssæt (Grimmer og Stewart, 2013, s. 276).
Vi opsplitter derfor hele vores DFM bestående af ca. 2,4 millioner talestykker i træningsog testsæt. Vi laver denne opsplitning for samtlige 21 superviserede modeller i specialet.
På den måde tager de alle udgangspunkt samme DFM, selvom de kan være forskellige
ift., deres analyseenhed, hvordan de er opdelt i trænings- og testsæt eller, om de er
lavet på hele vores DFM eller udsnit heraf. En gængs norm i litteraturen er, at 80 % af
talestykkerne skal udgøre træningssættet og 20 % testsættet, hvilket vi gør for samtlige
af specialets superviserede modeller (Bach et al., 2019, s. 171; Kleinberg et al., 2017,
s. 13–14).
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Vores træningssæt skal være repræsentative udsnit af vores datasæt, så vi opsplitter
talestykkerne tilfældigt i trænings- og testsæt, hvilket desuden fordrer, at modellerne
performer bedre (Grimmer og Stewart, 2013, s. 276).
Vi ender således med et træningssæt på ca. 1,9 millioner talestykker og et testsæt på ca.
500.000 talestykker i det, som vi kalder specialets Globale Model. Denne model belyser
sproghypotesen, da den har hele vores DFM som datagrundlag og dermed kan indfange
overordnede kønsforskelle i sprogbrug for hele casens periode under ét.
Vi opstiller i alt fem superviserede modeller, som vi bruger til at belyse sproghypotesen.
De kan alle ses nedenfor i tabel 4.5. I tillæg til Den Globale Model tester vi ﬁre yderligere
superviserede modeller, som på forskellig vis skal illustrere, hvor robust Den Globale
Model er. Disse uddybes efter tabellen.
Tabel 4.5: Sproghypotesens fem superviserede modeller
Modelnavn
Den Globale Model

Antal talestykker

Antal talestykker

Antal talestykker

Højdimensionelt

i alt

i træningssættet

i testsættet

data

2.372.754

1.898.204

474.550

%

2.372.754

2.039.621

333.133

%

1454

1164

290

Finanslovsmodellen

14.277

11.422

2.855

Blokmodellen

499.112

399.290

99.822

Tidsrobusthedsmodellen
Politikermodellen

%

Først opstiller vi Tidsrobusthedsmodellen for at undersøge, hvor robust Den Globale
Model er over tid og dermed, om eventuelle kønsforskelle i sprogbrug følger de samme
mønstre over hele tidsperioden. Denne model træner vi på ældre talestykker i datasættet
for at se, hvordan den performer på et testsæt, der består af nyere talestykker fra 20152020. Her er vores sigte at belyse, hvorvidt den sproglige udvikling i Folketingssalen
over den 40-årige tidsperiode har betydning for Den Globale Models performance
(Rodman, 2020, s. 87–88). Såfremt Tidsrobusthedsmodellen performer dårligere end
Den Globale Model kan det indikere, at sproget I Folketingssalen ændrer sig i en sådan
grad, at det kan underestimere en eventuel kønsforskel i Den Globale Model.
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Dernæst har vi opstillet Politikermodellen for at belyse, om vores valg af talestykker
som analyseenhed har betydning for Den Globale Model. Her kollapser vi vores DFM,
således at hver unikke folketingspolitikers talestykker på tværs af hele tidsperioden
samles i én observation. Her er antallet af folketingstaler dermed 1454, hvorfor denne
model har særdeles højdimensionelt data.
Finanslovsmodellen opstilles for at undersøge, hvorvidt vores Globale Model indfanger
kønsforskelle i folketingspolitikernes emnefokus snarere end i deres sprogbrug. I denne model tager vi udgangspunkt i et mindre datasæt, der kun indeholder talestykker
fremsagt i Folketingssalen på datoer, hvor der har været førstebehandlinger af ﬁnanslovsforslag i perioden 2009-2019. Ved kun at medtage tale fra ﬁnanslovsbehandlinger
holder vi emnet ﬁnanspolitik konstant og undersøger dermed, om der stadig ses kønsforskelle i sprogbrug. Såfremt dette er tilfældet, sandsynliggør det, at kønsforskelle i
sprogbrug ikke drives af kønsforskelle i emnefokus.
Afslutningsvis opstiller vi Blokmodellen for at undersøge, om der er partiforskelle
i folketingspolitikernes sprogbrug. Denne model har til formål at give os et sammenligningsgrundlag ift. Den Globale Models performance. Vi er nemlig de første til at
undersøge kønsforskelle i sprogbrug i Folketinget, og derfor kan vi ikke sammenligne
vores fund med tidligere forskning om dette. Således kan Blokmodellen være en måde
at sætte analysen af sproghypotesen i en kontekst. Da formålet er at sammenligne med
Den Globale Model, vælger vi her et binært y, bloktilhørsforhold, og inddeler ni folketingspartier i kategorierne rød og blå blok5 . Vi anvender kun talestykker fra perioden
2009-2020, fordi skellet mellem rød og blå blok har været mest præsent i denne periode
(Abrahamsen, 2018). Blokmodellen forudsiger dermed bloktilhørsforhold, hvorved det
er den eneste superviserede model i specialet, der ikke forudsiger køn.
Den Globale Model kan ikke tage højde for udvikling over tid, fordi vi ﬁtter den på
hele specialets datasæt. For at kunne undersøge sprogudviklingshypotesen opdeler vi
derfor vores DFM i 16 mindre datasæt svarende til de 16 folketingsperioder i casen.
Hver af disse 16 datasæt opsplitter vi i trænings-og testsæt og ﬁtter herefter en model
til hver folketingsperiode. Disse tidsmodeller danner således grundlag for vores analyse
af sprogudviklingshypotesen. Oversigten over de 16 tidsmodeller kan ses i bilag A.5.

5

Blå blok udgøres af Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance og rød blok udgøres af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten. Tale fra medlemmer af de nordatlantiske partier og Alternativet medtages ikke i
Blokmodellen.
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Dette markerer afslutningen på det første trin. Derfor gennemgår vi i næste afsnit trin
to, hvor det bliver klart, hvordan vi har ﬁttet vores superviserede modeller og tunet
dem med krydsvalidering.
Andet trin: Fitting og tuning af specialets modeller
Andet trin i anvendelsen af vores superviserede modeller vedrører først, hvordan vi
ﬁtter og tuner vores 21 modeller på deres træningssæt og derefter, hvordan vi applicerer modellerne og forudsiger køn i testsættene. Samtlige af specialets superviserede
modeller er trænet og appliceret på samme måde.
Rent teknisk ﬁttes en superviseret model til et datasæt ved at minimere tabsfunktionen,
da et lavere tab giver de bedste prædiktioner eller klassiﬁkationer (Varian, 2014, s. 6). I
specialets superviserede modeller udtrykker tabsfunktionen, hvor stor en forskel der er
mellem de faktiske værdier af køn og de forudsagte værdier af køn, og her vil vi gerne
minimere tabsfunktion out-of-sample altså på nyt data (Varian, 2014, s. 6–7; James et al.,
2013, s. 62–63).
Vi tester vores superviserede modellers performance out-of-sample ved først at træne
modellerne på kendte data, og derefter teste modellerne på nye data, som ikke indgik i
træningen (Kleinberg et al., 2017, s. 13–14; Varian, 2014, s. 7). Dette kan lade sig gøre
idet vi har opdelt vores datasæt i trænings- og testsæt (Kleinberg et al., 2017, s. 13).
Intuitionen bag denne opdeling kan ses på ﬁgur 4.4 nedenfor.

Figur 4.4: Opsplitning af data i trænings- og testsæt

84

Kapitel 4 Metode: Et beskrivende maskinlæringsstudie

Denne logik fordrer, at vi gemmer vores testsæt væk, mens vi ﬁtter vores modeller på
træningssæt, og dermed kan vi behandle testsættet som out-of-sample (Bach et al., 2019,
s. 171). Denne opsplitning af vores datasæt i to dele er nødvendig for, at vi får unbiased
estimater af vores modellers out-of-sample performance (Athey og Imbens, 2019, s. 690).
Når vi applicerer den ﬁttede model på testsættet kan vi sammenligne modellens prædiktioner af køn i testsættet med de sande værdier for folketingspolitikernes køn. Derved
kan vi beregne vores modellers out-of-sample performance på nyt data ved hjælp af
performancemål. Inden vi når dertil, tuner vi først vores regulariserede modeller for at
fastsætte den bedste værdi af lambda i regulariseringstermet.
Vi tuner vores superviserede modeller med en teknik, der kaldes krydsvalidering (Varian,
2014, s. 7). Dette er en måde at teste vores modellers performance på uden, at vi tager
testsættene i brug. Vi kan nemlig kun teste vores modellers performance på testsættet
én gang pr. model, da modellerne ved denne lejlighed lærer data at kende. Fremtidige
performancemål vil derfor være udtryk for in-sample snarere end out-of-sample performance (James et al., 2013, s. 176). Selvom vi bruger modellernes performancemål som
substantielle mål, er det stadig nødvendigt for os at justere, træne og teste modellerne
løbende bl.a. for at fastsætte den bedste værdi af lambda. Dette gør vi ved at anvende
k-fold krydsvalidering.

Figur 4.5: Illustration af 10-fold krydsvalidering

Ved k-fold krydsvalidering opdeler vi vores træningssæt i foldere, hvor k betegner
det antal foldere, vi anvender (Varian, 2014, s. 7). En gængs tilgang i litteraturen er at
anvende 10 foldere, hvilket vi følger, og vores træningssæt inddeles derfor i 10 lige store
og tilfældigt inddelte foldere, som illustreret på ﬁgur 4.5 (ibid., s. 7). Tuning af vores
model, betyder helt konkret, at vi træner modellen på k-1 foldere af træningssættet, dvs.
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ni foldere, og på den måde udelader vi hver gang én folder (Kleinberg et al., 2017, s. 15).
Denne udeladte folder kan betragtes som out-of-sample og bruges til at teste modellens
performance (Mullainathan og Spiess, 2017, s. 92). Vi gentager denne proces 10 gange,
en gang for hver folder.
Herefter beregner vi vores modellers gennemsnitlige out-of-sample performance på
tværs af de 10 folder, og på denne måde afprøver vi forskellige værdier af lambda for
at ﬁnde den model, der performer bedst (Bach et al., 2019, s. 172). Vi vælger her den
lambda-værdi, der giver den laveste gennemsnitlige kvadrerede afvigelse mellem de
sande værdier og de forudsagte værdier for køn, hvilket giver færrest klassiﬁkationsfejl
(Mullainathan og Spiess, 2017, s. 92; Varian, 2014, s. 6–7). Når vi krydsvaliderer vores 21
superviserede modeller modvirker det desuden overﬁtting og giver os robuste estimater
for vores out-of-sample performance, når vi applicerer modellen på testsættet (Varian,
2014, s. 7).
Således har vi nu ﬁttet og tunet vores lasso-modeller med logistisk regulariseret regression. Inden vi applicerer de ﬁttede modeller på testsættene sørger vi for, at vores testsæt
indeholder de samme tokens som vores træningssæt. Vi kan nemlig kun forudsige
kønnet for talestykker, hvor tokens fremgår af både test-og træningssæt (Hjorth, 2020c).
Nu er vores superviserede modeller klar til at forudsige kønnet på talestykkerne i
vores testsæt. Resultatet af dette er de prædikterede sandsynligheder for, at hvert talestykke er sagt af en kvindelig folketingspolitiker. Disse sandsynligheder bruger de
superviserede modeller til at klassiﬁcere talestykkerne som sagt af enten end kvindelig
eller mandlig folketingspolitiker. På baggrund modellernes klassiﬁcering beregner vi
de såkaldte performancemål, der indikerer, hvor godt vores modeller performer på
det usete data i testsættet. Disse mål for vores modellers out-of-sample performance
anvender vi i analysen til at belyse sprog- og sprogudviklingshypotesen. Som konsekvens heraf divergerer vores tilgang fra det tredje trin i den konventionelle anvendelse
af superviserede modeller.
Tredje trin: Validering og klassiﬁkation af ukendt data
Oftest anvendes superviserede modeller til prædiktion i tilfælde, hvor man ikke kender
værdien for y (James et al., 2013, s. 18). Konventionelt går det tredje og sidste trin i superviseret maskinlæring derfor ud på, at man anvender performancemål til at validere,
hvor godt ens ﬁttede og tunede model performer i testsættet (Grimmer og Stewart, 2013,
s. 271). Her er det nødvendigt at validere, hvor godt ens modeller f.eks. har klassiﬁceret
køn, da superviserede modeller konventionelt anvendes til at klassiﬁcere større mæng-
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der usete data, hvor værdien for y ikke er kendt (Sokolova og Lapalme, 2009, s. 427–428).
I vores tilfælde ville dette være, hvis vi havde en masse supplerende folketingstaler, hvor
vi kendte ikke talerens køn.
Vi kender imidlertid kønnet på folketingspolitikeren for samtlige talestykker i vores
datasæt, og derfor afviger vi her fra den konventionelle fremgangsmåde. De performancemål, man normalt ville anvende til validering af superviserede modeller, anvender vi
i stedet som et mål for kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug. Vi anvender så
at sige performancemål som udtryk for noget substantielt.
Dette gør vi ud fra en logik om, at performancemål med en høj score indikerer kønsforskelle i sprogbrug, mens performancemål med en lav score indikerer fravær af
kønsforskelle. Da validering af superviserede modeller sædvanligvis skal sikre, at modellernes performancemål er så høje som muligt, ville vores analyse af sprogbrug ikke være
retvisende, såfremt vi validerede vores model på denne måde. Af den grund validerer vi
ikke specialets superviserede modeller udover ovenstående krydsvalidering.
Vores måde at anvende disse performancemål på er ukonventionel. Derfor kræver
det en grundig gennemgang af vores to udvalgte performancemål, accuracy-målet og
AUC-scoren, for at forstå, hvordan vi kan bruge performancemål som et udtryk for
kønsforskelle i sprogbrug. Dette er formålet med afsnittet herunder.

4.3.5 En ukonventionel tilgang til performancemål
I specialet tager vi afsæt i to performancemål: accuracy-målet og AUC-scoren. Disse
anvender vi som mål for kønsforskelle i sprogbrug. Denne tilgang er en anelse ukonventionel, men her drager vi inspiration fra Peterson og Spirling (2018), der anvender
performancemål som et mål for ideologisk polarisering i Det Britiske Underhus (ibid.,
s. 2). Følgende citat uddyber vores tilgang til performancemål i specialet:

”. . . though these measures are designed for technical evaluation, they can also tell us
something important directly and substantively about politics” (ibid., s. 2)

Med dette afsæt kan vi med performancemål sige noget substantielt om kønsforskelle i
repræsentationsadfærd i Folketingssalen. I dette afsnit vil vi først gennemgå confusionsmatricer, da det er nødvendigt at have forståelsen af disse matricer på plads, da de
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danner grundlaget for accuracy-målet, som vi efterfølgende uddyber. Afslutningsvis
præsenterer vi AUC-scoren.
Confusion-matricer
Confusion-matricer er et helt grundlæggende redskab, der viser et udfaldsrum for, hvor
gode vores superviserede modeller er til at prædiktere køn out-of-sample i testsættet
(Fawcett, 2006, s. 862–863). Kort sagt er confusion-matricer en sammenligning af, hvad
vores modeller klassiﬁcerer rigtigt og forkert.
Da køn er binært, bliver specialets confusion-matricer til krydstabel, som vist i nedenstående tabel 4.6. Tabellen viser, hvor mange talestykker, der reelt er sagt af hhv.
mandlige og kvindelige politikere i kolonnerne ”Faktisk køn”. I rækkerne ”Prædikteret
køn” viser confusion-matricen, hvordan vores modeller har klassiﬁceret køn ud fra
talestykkerne6 .
Tabel 4.6: Eksempel på confusion-matrix

Faktisk køn på folketingspolitikeren
Prædikteret køn
på folketingspolitikeren

Mand

Kvinde

Mand

Sand negativ

Falsk negativ

Kvinde

Falsk positiv

Sand positiv

I feltet ”sand positiv” fremgår det antal talestykker, som vores modeller korrekt klassiﬁcerer som værende sagt af en kvindelig folketingspolitiker. I feltet “sand negativ”
fremgår det antal talestykker, som vores modeller korrekt klassiﬁcerer som værende
sagt af en mandlig folketingspolitiker. Det vil altså sige, at for de talestykker, hvor ”sand”
indgår i navnet, stemmer vores modeller overens med virkeligheden i Folketingssalen.
I de felter, der hedder noget med ”falsk”, klassiﬁcerer vores modellers talestykkerne forkert. ”Falsk negativ” betegner dermed et talestykke, der er sagt af en kvindelig politiker,
men som vores modeller klassiﬁcerer som værende fremsagt af en mandlig politiker.
Det modsatte gør sig gældende for ”Falsk positiv”. Vores modellers confusion-matricer
indeholder derfor nuanceret information om, hvilke talestykker de superviserede modeller klassiﬁcerer hhv. korrekt og forkert. Accuracy-målet er baseret på vores modellers
confusion-matricer, og derfor gennemgår vi nu dette performancemål.
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Accuracy-målet
Det mest intuitive performancemål er accuracy-målet, som desuden er det mest anvendte i litteraturen (Bach og Jensen, 2017, s. 23). Dette mål er et udtryk for, hvor godt
vores modeller prædikterer kønnet på både mandlige og kvindelige folketingspolitikere.
Accuracy-målet er et tal mellem 0 og 1 og udregnes på følgende måde:

Sand negativ + sand positiv
sand positiv + sand negativ + f alsk positiv + f alsk negativ

Vi udregner således accuracy-målet ved at tage summen af de talestykker, hvor modellerne korrekt har prædikteret kønnet på folketingspolitikeren og dividere det med
summen af alle talestykker i den pågældende models datasæt. Dermed er accuracy-målet
udtryk for, andelen af korrekte prædiktioner, som vores model har foretaget. Målet har
dog både fordele og ulemper.
En klar fordel ved målet er, at det er intuitivt, fordi det vurderer vores superviserede modellers evne til at klassiﬁcere kønnet på talestykkerne i Folketingssalen korrekt.
Dertil kommer, at når man klassiﬁcerer politiske taler, så anbefales accuracy som velegnet mål til dette (Sokolova og Lapalme, 2009, s. 435). Der er dog ulemper ved, at vi
anvender accuracy-målet, når vores datasæt er så ubalanceret og har væsentligt ﬂere
talestykker sagt af mandlige folketingspolitikere end kvindelige. I sådanne tilfælde har
accuracy-målet en tendens til at afspejle denne ulige fordeling snarere end modellernes
egentlige performance (Bach og Jensen, 2017, s. 23). Accuracy-målet bør derfor ikke stå
alene som performancemål, hvorfor vi også anvender AUC-scoren, der er bedre til at
håndtere ubalanceret datasæt (Brownlee, 2016).

AUC-scoren
For at kunne forstå AUC-scoren, der det nødvendigt, at vi først forklarer ROC-kurver,
idet AUC-scoren udledes fra en ROC-kurve. ROC-kurver illustrerer, at der i superviseret modeller er en sammenhæng mellem sand-positiv-raten, hvor mange talestykker
modellerne korrekt klassiﬁcerer som sagt af en kvindelig politiker, og falsk-positivraten, hvor mange talestykker modellerne fejlagtigt klassiﬁcerer som værende sagt af
en kvindelig politiker (James et al., 2013, s. 147–148). Eksempler på ROC-kurver ses på
nedenstående ﬁgur 4.6.
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Konventionelt set anvendes ROC-kurven til at fastsætte en tærskel for, hvornår en
model klassiﬁcerer noget som sagt af hhv. en kvindelig eller en mandlig politiker. Her
er vi dog mere interesserede i det performancemål, der kan udregnes på baggrund af
ROC-kurven: AUC-scoren.

Figur 4.6: Illustration af ROC-kurver 7

AUC-scoren er arealet under ROC-kurven, og er et performancemål, der går fra 0-1.
Det bruges til at vurdere, hvor gode vores modeller er til at klassiﬁcere kønnet på talestykkerne korrekt (Narkhede, 2018; Sokolova og Lapalme, 2009, s. 429–430). Her er
det imidlertid kun intervallet fra 0,5-1, der er interessant at fokusere på (Fawcett, 2006,
s. 868–869). Dette skyldes, at en AUC-score på 0,5 afspejler, at vores superviserede model performer lige så godt som, hvis vi havde gættet tilfældigt på, om talestykket er sagt
af en kvindelig eller mandlig politiker (Rocca, 2019). En AUC-score på 0,5 anses derfor
som en baseline, hvor en AUC-score på 1 betyder, at vores modeller har klassiﬁceret
alle talestykker korrekt ift. den faktiske værdi.
På ﬁgur 4.6 illustreres tre ROC-kurver for en model med hhv. dårlig, middel og god
performance. De orange linjer er selve ROC-kurverne. De stiplede, blå linjer indikerer,
hvor en ROC-kurve med en AUC-score på 0,5 ville ligge, dvs. en model baseret på et tilfældigt gæt. Jo længere ROC-kurven ligger op mod øverste venstre hjørne på ﬁgurerne,
jo bedre er den superviserede model til at prædiktere køn (ibid.). Det øverste venstre
hjørne repræsenterer en AUC-score på 1, hvor vores modeller prædikterer køn helt
korrekt.
Med udgangspunkt i ovenstående opsummerer vi her de to performancemål, som
vi anvender i analysen i nedenstående tabel 4.7. Fælles for begge performancemål er, at
høje scorer indikerer, at de superviserede modeller ﬁnder meningsfulde mønstre i folketingstalerne ift. køn. Dette er årsagen til, at vi kan bruge dem som mål for sprogbrug.
7

90

(Rocca, 2019)

Kapitel 4 Metode: Et beskrivende maskinlæringsstudie

Hvordan dette helt præcist udmønter sig i analysen, gennemgår vi i afsnit 4.5, når vi
operationaliserer de centrale begreber i specialet.

Tabel 4.7: Specialets anvendte performancemål
Mål

Forklaring
Et mål fra 0 til 1 som angiver, hvor gode vores modeller er til at forudsige,

Accuracy-målet hvorvidt et talestykke er sagt af en kvindelig eller mandlig politiker.
Jo tættere målet er på 1, jo bedre performance.
Et mål fra 0 til 1 som angiver arealet under ROC-kurven.
AUC-scoren

Værdier tæt på 1 indikerer god performance, mens værdier
tæt på 0,5 indikerer performance, der tilsvarer et gæt.

Således har vi nu gennemgået specialets brug af superviserede maskinlæringsmodeller.
I vores arbejde med specialets 21 superviserede modeller har vi udvalgt og opstillet
modellerne, konstrueret træning- og testsæt, ﬁttet og tunet alle modellerne samt klassiﬁceret talestykkerne fra Folketingssalen. Vores superviserede modeller er således klar
til at analysere sprog- og sprogudviklingshypotesen med afsæt i de to præsenterede
performancemål, der anvendes som mål for kønsforskelle i sprogbrug.
Specialets superviserede maskinlæringsmodeller belyser imidlertid kun sprog- og sprogudviklingshypotesen. Derfor gennemgår vi i næste afsnit vores anvendelse af usuperviseret maskinlæring nærmere bestemt emnemodeller, og hvordan de kan belyse emneog emneudviklingshypotesen.

4.4 Emner i Folketingssalen
I dette afsnit redegør vi for brugen af specialets usuperviserede maskinlæringsmodel.
Denne metode anvender vi til at undersøge emne- og emneudviklingshypotesen og
dermed belyse, om der ses en kønsforskel i folketingspolitikeres emnefokus. I afsnittet
gennemgår vi først usuperviseret maskinlæring kort. Dernæst redegør vi for emnemodellers virkemåde herunder særligt den strukturelle emnemodel. Herefter præsenterer
vi vores præprocessering af data til emnemodellen samt forklarer hvordan vi har estimeret og valideret modellen. Afslutningsvis uddyber vi de regressioner, som vi estimerer
til brug i analysen. I specialets emnemodel er vores analyseenheder ikke talestykker,
men derimod længere folketingstaler, hvilket vil blive uddybet i afsnit 4.4.3.
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4.4.1 Usuperviseret maskinlæring
Den model, vi estimerer for at kunne besvare emne- og emneudviklingshypotesen, er
usuperviseret. Dette betyder, at vi har en række observationer i vores datasæt, som vi
gerne vil strukturere i emner, men uden, at vi på forhånd har valgt, hvad disse emner skal
indeholde (Hjorth og Loftis, 2020, s. 470). Herved er formålet med vores usuperviserede
maskinlæringsmodel at opdage mønstre i folketingspolitikernes tale, for på den måde
at opdele data i emner (James et al., 2013, s. 373).
Der ﬁndes en række forskellige tilgange og metoder inden for usuperviseret maskinlæring såsom klyngeanalyse, opdagelser af anomalier i et datasæt, netværksanalyse og
emnemodeller (ibid., s. 373). Fælles for disse metoder er, at de søger at klassiﬁcere observationer i et datasæt udelukkende på baggrund af sammenhænge mellem observationer.
Fordi usuperviserede modeller på egen hånd “opdager” sammenhænge uden at have
prædeﬁnerede kategorier af data kaldes det usuperviseret maskinlæring.
I dette speciale benytter vi os af en usuperviseret topic model eller emnemodel. Dette
skyldes, at vi er interesserede i at inddele folketingstalerne i klynger af ord, som ofte optræder sammen, og herefter deﬁnere hver klynge af ord som et emne med henblik på at
belyse emnefordelingen i folketingstalerne. Denne tilgang skal bidrage til at strukturere
vores data således, at vi kan undersøge, hvilke emner folketingspolitikere adresserer i
Folketingssalen, og derved om der er kønsforskelle i emnefokus.
Fordi vi ikke har noget objektivt mål for hvor mange emner, folketingstalerne skal
inddeles i, bliver metoden mere sårbar over for de valg, vi foretager i processen med
at estimere modellen (ibid., s. 374). Idet vores data ikke er kategoriseret på forhånd,
er der nemlig ikke noget objektivt benchmark at holde de resultater, vi ﬁnder i vores
model, op imod. Samlet set vanskeliggør dette vurderingen af, hvordan de løbende valg,
som foretages i estimeringen af modellen, påvirker de emner, som vi i sidste ende får
ud af modellen, og derved også de konklusioner vi kan drage. Dette er en af de store
udfordringer ved brugen af usuperviserede modeller (ibid., s. 374).
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Samtidig er det netop fraværet af eksisterende kategoriseringer af data, som gør usuperviseret maskinlæring interessant at anvende i dette speciale. Her udnytter vi usuperviseret maskinlærings eksplorative natur, hvor modellen selv lærer mønstre i data
at kende. I forlængelse af vores teoretiske valg om ikke at prædeﬁnere, hvilke emner
kvindelige og mandlige folketingspolitikere er mere tilbøjelige til at tale om, er en usuperviseret emnemodel derfor et oplagt valg. Derfor dykker vi nu ned i emnemodeller
og intuitionen bag disse.

4.4.2 Emnemodeller
Emnemodeller er kort sagt en samling af statistiske modeller, der har til formål at gøre
det lettere at ﬁnde emner i et stort datasæt med mange tekster, således at man undgår at
læse alle teksterne igennem (Blei, 2012, s. 77). Emnemodeller er et relativt nyt fænomen
både inden for maskinlæring, men særligt inden for politologien (Grimmer og Stewart,
2013, s. 281). Vi ﬁnder dog, at emnemodeller har et uudnyttet potentiale, og derfor
anvender vi det til at belyse emnefokus i parlamentarisk tale i Folketingssalen.
Overordnet set virker vores emnemodel ved, at den undersøger vores datasæt med tale
fra Folketingssalen, og for hver individuel tale udregner emnemodellen estimater for,
hvordan et antal emner er fordelt over disse taler (Roberts et al., 2019, s. 2). I praksis
betyder dette, at modellen beregner hvilke emner, hver tale adresserer. Her udgør hvert
emne en andel af en tale, og samlet set vil alle andele af emner i en tale summere op
til en (ibid., s. 2). I en model med tre emner er logikken således, at en tale fra f.eks.
Folketingets åbningsdebat i 2019 kan handle 30 % om emnet sundhedsvæsenet, 30 % om
emnet klimaet og 40 % om emnet barsel. Modellen sammenholder herefter estimaterne
for, hvordan andelen af emner fordeler sig over hver tale og beregner et samlet estimat
for, hvordan andelen af emner fordeler sig over alle talerne i datasættet. Således kan
modellen estimere, at sundhed f.eks. fylder 30 % af det samlede antal emner i en model.
En tale er i en emnemodel derved deﬁneret, som en fordeling over emner (Blei, 2012, s. 78).
Med samme metode undersøger emnemodeller hvilke ords, der bliver anvendt inden for hvert emne. Således beregner modellen et estimat for, hvor stor en andel hvert
eneste ord i vores datasæt fylder af det samlede antal forskellige ord, der anvendes
inden for et emne. Det betyder, at for ethvert emne, vil der være ord, der har større
sandsynlighed for at optræde inden for emnet end andre ord (ibid., s. 78). I en folketingstale, der primært handler om barsel, vil det således være mere sandsynligt, at ord
som mor og far optræder frem for ord som drivhusgas. Herved udregner emnemodellen
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et estimat for sandsynligheden for, at ord som f.eks. mor optræder under emnet barsel.
Lægger man estimaterne for alle ord inden for et emne sammen, vil dette summere til en
(Roberts et al., 2019, s. 2). Således er et emne deﬁneret som en fordeling over ord (ibid., s. 3).
For at kunne forstå hvordan specialets emnemodeller virker, er det nødvendigt først at
forstå de antagelser, som emnemodeller bygger på. Den første antagelse er bag-of-words
antagelsen, som vi også har gennemgået i relation til anvendelsen af tekst-som-data
(Blei, 2012, s. 82). Antagelsen medfører, at det er ordenes frekvens og samvariation på
tværs af folketingstaler, og dermed ikke deres sætningsmæssige kontekst, der danner
baggrund for vores modellens beregning af emner (Hjorth og Loftis, 2020, s. 470).
Den anden antagelse er knyttet til, at emnemodeller er generative modeller (Roberts
et al., 2019, s. 2). Her henvises til de antagelser, modellen gør sig om, hvordan en tekst
er bygget op, hvilket er centralt for at forstå modellens måde at beregne estimater på.
Når modellen gør sig antagelser om, hvordan en tekst er blevet til, starter den bagfra.
Modellen kender på forhånd antallet af emner (K), og vi ønsker, at modellen deﬁnerer
indholdet af hvert af disse emner for os. Modellen kender ligeledes antallet af folketingstaler i vores datasæt (N) samt antallet af unikke ord i datasættet (M).
Modellen antager, at hver af vores folketingstaler har en unik sammensætning af forskellige emner, og at hvert af disse emner har en unik sammensætning af ord. Disse
informationer danner baggrund for to tomme matricer, der har dimensioner svarende
til M*K og K*N (Roberts et al., 2020, s. 3). Her antager emnemodellen, at de tomme
matricer fyldes op med ord ved, at et emne trækkes tilfældigt ud fra en folketingstales
givne sandsynlighedsfordeling over emner. Herefter trækkes et ord ud fra et emnes
givne sandsynlighedsfordeling over ord (Blei, 2012, s. 78). Det antages, at hvert ord i
en folketingstale ﬁndes og udfyldes i matricen på denne måde. Disse matricer danner
således baggrund for, hvordan ord og emner fordeler sig inden for talerne. Denne proces
er illustreret nedenfor på ﬁgur 4.7.
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Figur 4.7: Datageneringsprocessen for emnemodeller 8

Når de tomme matricer fyldes op, antager modellen en vilkårlig fordeling over emner
for tale 1 (Rehs, 2020, s. 5). Modellen starter fra toppen af vores datasæt med at kigge på
tale 1, hvor der trækkes et tilfældigt emne ud fra en antagelse om den speciﬁkke tales
fordeling over emner. Det vil således være mere sandsynligt at trække de emner, som
udgør den største andel af emner i tale 1 og mindre sandsynligt at trække emner, som
fylder en mindre andel af samme tale. På den måde udfyldes matricen, som det ses i
ﬁgur 4.7, svarende til, at emnet barsel oftere “trækkes” ud fra sandsynlighedsfordelingen,
fordi modellen antager, at emnet barsel fylder 40 % af emnerne i talen (Blei, 2012, s. 78).
Efter at have trukket et emne fra fordelingen over emner, trækkes ord ud fra emnets
unikke fordeling over ord på samme måde. Her vil det ligeledes være mere sandsynligt at
trække et ord, som har en høj sandsynlighed for at optræde inden for emnet (ibid., s. 78).
På denne måde antager vores emnemodel, at de tomme matricer fyldes op med emner og
ord, indtil folketingstalerne har nået deres fulde længde. Det er denne generative logik
om, hvordan en folketingstale er blevet til, som danner baggrund for vores emnemodels
måde at beregne estimater på. Her vender emnemodellen denne generative proces på
hovedet for at kunne beregne estimaterne (Liu et al., 2016, s. 7).
Desuden bygger emnemodeller på bayesiansk inferens (Grimmer og Stewart, 2013,
s. 283). Bayesiansk inferens er en statistisk metode, hvor observationer anvendes til
løbende at opdatere sandsynlighederne for de emne- og ordfordelinger, som ses i ﬁgur
4.7 (Grimmer, 2011, s. 33). Når vores emnemodel udregner et estimat for, hvor stor en
andel emnet barsel fylder i en folketingspolitikers tale, starter den med en sandsynlighed
for dette, som ikke nødvendigvis ligger tæt på den sande sandsynlighed. I takt med at
modellen ser mere og mere af datasættet, opdaterer den sine sandsynlighedsestimater.
Denne proces er iterativ og fortsætter, indtil det bedst mulige estimat for modellens
8

Figuren viser matricerne, som fyldes op, når emnemodellen beregner estimaterne i en model. Her ses
et urealistisk eksempel på en model med tre emner, ﬁre folketingstaler og ﬁre forskellige ord
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parametre er opnået. Dette kaldes, at modellen konvergerer. Ved at anvende bayesiansk
inferens er vores emnemodel altså i stand til at gå fra et tilfældigt estimat for, hvor stor
en andel emnet barsel fylder, til at kunne beregne et estimat, som ligger tæt på den
sande værdi. Dette sker ved, at modellen konstant opdaterer sine estimater på baggrund
af ny viden om andre estimater.
Nu hvor vi har gennemgået de bagvedliggende antagelser for specialets emnemodeller,
dykker vi i næste afsnit ned i den speciﬁkke type af emnemodel, som vi anvender til at
undersøge folketingspolitikernes emnefokus med: strukturelle emnemodeller.

4.4.3 Strukturelle emnemodeller
Emnemodeller dækker i litteraturen over en række forskellige typer af modeller. Her
er Latent Dirichlet Allocation (LDA) en af de mest udbredte, bl.a. fordi den er simpel
(Blei, 2012; DiMaggio et al., 2013, s. 577). I dette speciale anvender vi en strukturel
emnemodel, som er en videreudvikling af LDA-modellen, fordi den i modsætning til
LDA-modellen er i stand til at medtage kovariater i sin modellering (Roberts et al., 2013).
Det er nødvendigt for os at medtage kovariater i form af køn og tid i vores emnemodeller, da det er sådan, vi får mulighed for at belyse kønsforskelle i folketingspolitikernes
emnefokus og udviklingen af denne over tid.
Den strukturelle emnemodel og LDA-modellen har mange fællestræk, og er begge
det man kalder mixed-membership modeller (Roberts et al., 2014, s. 1071; Grimmer og
Stewart, 2013, s. 283). Mixed membership betyder overordnet set, at modellerne har en
antagelse om, at hver folketingstale kan indeholde ﬂere forskellige emner i modsætning
til en single-membership model, hvor hver tale kun kan tildeles et enkelt emne (Roberts
et al., 2014, s. 1066). Det er essentielt for os at anvende en mixed-membership model,
da folketingspolitikere ofte adresserer ﬂere emner i samme tale.
Den tidligere beskrivelse af emnemodellers antagelse om genereringen af tekster gælder
både for LDA-modeller og for strukturelle emnemodeller (Roberts et al., 2019, s. 2).
LDA-modeller adskiller sig dog fra strukturelle emnemodeller ved at antage, at enhver
tekst opstår gennem samme, ustrukturerede datagenereringsproces. Strukturelle emnemodeller strukturer i modsætning hertil folketingstaler efter de kovariater, som vi
inkluderer i modellen, deraf navnet ”strukturelle emnemodeller”. Her kan fordelingen
over emner være en kombination af tre eﬀekter: emne, kovariater og et emne-kovariat
interaktionsled (Roberts et al., 2013, s. 2). Det er muligheden for at strukturere vores
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emner efter kovariater, der tillader os at undersøge kvindelige og mandlige folketingspolitikeres emnefokus.
Før vi kan anvende vores strukturelle emnemodel til at undersøge folketingspolitikernes
parlamentariske tale, kræver det en del forarbejde, herunder at vi præprocesserer vores
data optimalt og vælger en optimal analyseenhed til vores model. Denne proces uddyber
vi i det følgende afsnit.

4.4.4 Præprocessering og valg af analyseenhed
Inden for litteraturen om tekst-som-data er præprocessering helt centralt især ift. usuperviserede maskinlæringsmodeller (Denny og Spirling, 2017). Vi har tidligere været
inde på fordele og ulemper ved de forskellige præprocesseringstrin i relation til de superviserede modeller, og vi har i stort omfang præprocesseret vores data til emnemodellen
på samme måde. Nedenstående tabel 4.8 giver et overblik over de præprocesseringsvalg
vi har truﬀet i relation til specialets emnemodel.

Tabel 4.8: Præprocesseringstrin for emnemodellen

Præprocessingstrin

Usuperviserede modeller

1. N-gram inklusion

% Kun uni-grams medtages

2. Konvertering til små bogstaver
3. Fjernelse af tal
4. Fjernelse af al tegnsætning
5. Opsplitning af ord med bindestreg
6. Stemming til ordenes rodform
7. Fjernelse af danske stopord
Vi fjerner tokens, der fremgår
8. Fjernelse af hyppige og ikke-hyppige ord

under 5 gange i data og fjerner
den 0,001 mest almindelige
percentil af tokens i vores datasæt.

På trods af at vores præprocessering i høj grad følger de valg, som vi foretog i relation
til de superviserede modeller, er der en meget central forskel på de to datasæt, som vi
anvender vores maskinlæringsmodeller på. Dette relaterer sig til størrelsen på analyseenheden, der for vores superviserede modeller er talestykker.
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Emnemodeller er bygget til at ekstrahere data fra tekster og estimere sandsynligheder
på baggrund af disse data (Blei et al., 2003, s. 995). Dette gør modellen sårbar over for
tekster, som er for korte til, at modellen kan producere robust statistik over samvariationen af ord inden for hvert tekst (Alvarez-Melis og Saveski, 2016, s. 2). Af denne grund
kan det være problematisk at anvende talestykker af 3-5 sætninger som analyseenhed
i vores emnemodel, idet modellen dermed kun har et meget lille stykke tekst til at
estimere fordelingen over emner og ord.
Ultimativt kan dette betyde, at vi får så meget støj i vores estimater, at modellen af
folketingspolitikernes emnefokus bliver uinformativ og svær at analysere (ibid., s. 1).
Flere studier, der f.eks. anvender emnemodeller til at undersøge tweets, har samme
problematik ift. støj i emnemodellernes estimater. Disse studier omgår problematikken ved på forskellig vis at kollapse ﬂere tweets sammen til én længere tekst (Barberá
et al., 2019, s. 889; Alvarez-Melis og Saveski, 2016, s. 1). Vi vælger ligeledes at kollapse
talestykkerne i vores datasæt.
For at omdanne talestykker i specialets datasæt til en længere analyseenhed, kollapser vi
de rækker med talestykker, der er sagt af den samme folketingspolitiker på den samme
dag. Dette betyder, at de otte talestykker, som folketingspolitiker Eva Gredal sagde
den 11. oktober 1976, bliver til en samlet folketingstale i datasættet til emnemodellen.
Denne manøvre er ikke problematisk, da bag-of-words antagelsen medfører, at ordenes
frekvens inden for hver talestykke er det essentielle for vores analyse frem for ordenes
rækkefølge i talestykket. Herudover er modellen en mixed-membership-model, hvilket betyder, at den er bygget til at tage højde for, at de kollapsede folketingstaler kan
indeholde ﬂere forskellige emner på en gang. Samlet set betyder dette, at det ikke er
problematisk at kollapse talestykker fra samme dag sagt af den samme politiker.
Samtidig medfører dette skridt dog, at vi må fjerne nogle få observationer, som har
manglende værdier på datovariablen. Denne problematik opvejes imidlertid af, at vores emnemodel estimerer bedre, når vi kollapser datasættets talestykker til længere
taler. Efter præprocesseringen af data til vores emnemodel ender vi således med en
document-feature-matrix, der har ca. 131.000 folketingstaler og 126.000 unikke tokens.
Således er vores præprocesserede data nu klar til at agere input i specialets strukturelle emnemodel. Næste skridt er, at vi estimerer emnemodellen, hvilket vi kommer
nærmere ind på i nedenstående afsnit.
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4.4.5 Estimering af emnemodellen
For at estimere vores strukturelle emnemodel er det nødvendigt, at vi vælger to ting:
antallet af emner i vores mode og hvilke kovariater vi medtager (Roberts et al., 2019,
s. 9–10).
En central del af at estimere en strukturel emnemodel er, at vi vælger et passende
antal emner til modellen. Det har stor betydning for, hvilke konklusioner vi kan drage i
vores analyse af folketingspolitkernes emnefokus (Sbalchiero og Eder, 2020). Vælger
vi at estimere en emnemodel, hvor antallet af emner i modellen er for lille i forhold til
størrelsen på data, kan dette medføre, at modellens emner bliver meget brede, hvorved
vi risikerer at få emner, som er uinformative ift. vores analyse (Sbalchiero og Eder,
2020, s. 1097; Roberts et al., 2020, s. 65). Omvendt kan en model med for mange emner
ift. datasættets størrelse betyde, at emnerne bliver så speciﬁkke, at de også vil være
uinformative ift. vores analyse (Sbalchiero og Eder, 2020, s. 1097).
Der ﬁndes ikke nogen standardiseret tilgang til, hvordan vi udvælger antallet af emner,
K, til vores emnemodel (Grimmer og Stewart, 2013, s. 286; Roberts et al., 2020, s. 65).
Ifølge Grimmer og Stewart (2013) skal antallet af emner vælges efter, hvad der giver
substantiel mening ift. ens problemformulering og datasæt frem for at vælge efter det
bedste statistiske ﬁt (ibid., s. 285–286). Derfor er de følgende overvejelser omkring vores
valg af K i estimeringen af vores strukturelle emnemodel helt centrale for modellens
validitet og brugbarhed.
Når vi orienterer os i andre empiriske studier, der anvender emnemodeller, ser vi
f.eks. at Boussalis et al. (2019) i sin undersøgelse af parlamentstaler i det irske parlament
estimerer en emnemodel med 40 emner (ibid., s. 5). Dette giver os en indikation af
hvilket antal emner, der vil være passende at anvende i vores model, fordi de anvender
en mængde data, som til en hvis grad tilsvarer vores. Med dette afsæt estimerer vi vores
models held-out-likelihood og residualer for modeller med mellem 40 og 70 emner
(Roberts et al., 2019, s. 12–13).
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Residualer undersøger, hvorvidt spredningen omkring en model med et antal emner
er overﬁttet, hvor held-out-likelihood henviser til, hvor god en emnemodel er til at
forudse et tilfældigt udtrukket udsnit af data, som modellen ikke har set før (Roberts
et al., 2020, s. 58–59). En statistisk god model har dermed små residualer og en høj
held-out-likelihood. Graferne for held-out-likelihood og residualer for modeller med
mellem 40 og 70 emner, kan ses nedenfor på ﬁgur 4.8.

Figur 4.8: Residualer og held-out-likelyhood for en emnemodel med 40 til 70 emner

På ﬁgur 4.8 ser vi, at residualerne for emnerne falder, når antallet af emner stiger, og
den modsatte tendens for held-out-likelihood. Dette tyder på, at et større antal emner
end 40 vil være gavnligt i vores model.
Vi undersøger også den semantiske kohærens for emnerne i modeller med hhv. 40, 50,
60 og 70 ved at undersøge de klynger af ord, som modellernes output viser, og hvad de
mest hyppige ord inden for hvert af disse emner. Semantisk kohærens dækker over, at
de mest hyppige ord inden for et emne meningsfuldt relaterer sig til hinanden. Såfremt
de hyppige ord samlet set kan beskrive det samme overordnede fænomen, er et emne
semantisk kohærent.
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Efter at have undersøgt modeller med 40, 50, 60 og 70 emner vælger vi at ﬁtte en model
med 60 emner, da vi vurderer, at forholdet mellem semantisk kohærens og emnemæssig
diversitet er bedst her. Samtidig ser vi, at en model med 60 emner har et emne, som
omhandler ligestilling. Da vi anser dette emne for at kunne bidrage med substantiel information til vores problemformulering vælger vi i forlængelse af Grimmer og Stewart
(2013) argument om, at antallet af emner i en model skal vælges efter, hvad der bidrager
substantielt til problemformuleringen, at det samlet set giver bedst mening at vælge en
model med 60 emner.
Nedenstående ﬁgur 4.9 viser, hvordan prævalensen af emner fordeler sig i den udvalgte model med 60 emner. Prævalensen af et emne udtrykker den andel, som et emne
fylder af den samlede mængde tale, hvor alle prævalenser tilsammen summerer op til
en. Plots over fordelingen af emner i modellerne med hhv. 40, 50 og 70 emner kan ses i
bilag A.6.
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Figur 4.9: Fordelingen af modellens 60 emner
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Med antallet af emner på plads kan vi estimere vores strukturelle emnemodel. I den forbindelse er vores kovariater vigtige, fordi de muliggør, at vi kan undersøge forskellen på,
hvilke emner hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere taler om i Folketingssalen
samt udviklingen heri over tid (Roberts et al., 2019, s. 9). I vores emnemodel inkluderer
vi derfor kovariaterne køn og folketingsperiode, samt et interaktionsled mellem disse.
Derudover er det vigtigt, at vi tager stilling til, hvorvidt alle 60 emner på ﬁgur 4.9 er
meningsfulde emner, som bør inkluderes i vores analyse.
Vores emnemodel ﬁnder udelukkende klynger af samvarierende ord i vores datasæt
uden at tage stilling til, hvad disse klynger betyder, eller hvorvidt de er informativ ift.
vores analyse. Derfor er det nødvendigt, at vi aktivt går ind og vurderer, hvilke klynger
af ord, der beskriver meningsfulde politiske emner, og afkoder, hvad disse emner omhandler. Derfor vurderer vi alle 60 emners substantielle indhold og tildeler emnerne en
retvisende overskrift. I bilag A.7 ﬁndes en oversigt over alle 60 emner og de overskrifter,
vi har givet dem.
For at belyse folketingspolitikernes emnefokus strukturerer vi vores analyse efter 10
overordnede politikområder, som vi mener, afspejler det væsentligste indhold af modellens emner, og som samtidig er informative ift. problemformuleringen. Disse politikområder repræsenterer et bredt spektrum af forskellige politikområder. Dette er
optimalt ift. vores eksplorative tilgang til emnehypoteserne, hvor vi valgte ikke at opstille teoretiske forventninger til, inden for hvilke emner, der ses en kønsforskel. De
10 overordnede politikområder er: infrastrukturpolitik, sundhedspolitik, arbejdsmarkedspolitik, socialpolitik, miljø- og klimapolitik, uddannelsespolitik, udenrigspolitik,
rets- og udlændingepolitik, økonomi samt kultur- og fritidspolitik. Inden for disse 10
politikområder udvælger vi 26 emner fra modellen, som belyser områderne.
Nedenstående tabel 4.9 viser, at vi inden for hvert af de 10 politikområder, har udvalgt tre emner, som relaterer sig til politikområdet med undtagelse af politikområderne
social og sundhed, hvor der kun er ét emne tilknyttet. Dette skyldes, at social og sundhed
i høj grad indfanges af et enkelt emne i modellen. Dette kan forklares af, at både social
og sundhed er emner, der begge optager en betydelig del af den samlede emnemodel jf.
ﬁgur 4.9, hvorfor folketingspolitikerne taler meget om disse to emner i Folketingssalen.
Samlet udvælger vi derfor 26 emner til analysen, som skal belyse de 10 politikområder.
Tabel 4.9 viser de 26 udvalgte emner samt de mest hyppige ord, der optræder inden for
hvert emne.
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Tabel 4.9: Specialets 26 udvalgte emner fordelt på 10 politikområder
Politikområde

Emne
Transport

Infrastrukturpolitik

Færdsel
Søfart

Sundhedspolitik

Sundhed
Beskæftigelsesydelser

Arbejdsmarkedspolitik
Arbejdsmarked
Ligestilling
Socialpolitik

Miljø og klimapolitik

Social

Skib, klag, erstatning, havn, skad, forsikring, sejl, værft
sygehus, sundhedsminist, sundhedsudstyr, hospital, sygdom,
medicin, sundhedsvæsen, sundhedsvæs
job, ydels, kontakthjælp, dagpeng, forsørg, efterløn, reform,
kontantshjælpsmodtag
arbejdsgiv, lønmodtag, medarbejd, overenskomst, arbejdsmiljø,
løn, arbejdstilsyn, fagforening
mænd, ligestilling, mand, køn, ægteskab, barselsorlov,
ægtefælle, mor
plejehjem, daginstitution, handicapped, udsat, hjemmehjælp,
handicap, socialminist, forebyg
energi, energiminist, oli, vedvar, naturga, gas, selskab, nordsø

Grøn omstilling

grøn, energi, co2, miljø, omstilling, klima, målsætning, bæredyg

Forskning og Innovation
Sikkerheds- og udviklingspolitik
Krig
EU
Retssamfund
Indfødsret
Asyl
Finans- og banksektoren
Økonomi
Skat
Eksport
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km, køretøj, traﬁk, kørekort, hast, chauﬀør, motorvej, bød

miljøminist, ﬁsk, miljø, ﬁskeri, miljøog, miljøstyr, areal, aﬀald

Folkeskole og gymnasium

Kultur- og fritidspolitik

lufthavn

Miljø

Uddannelsespolitik

Rets- og udlændingepolitik

traﬁk, dsb, kollektiv, traﬁkminist, tog, motorvej, strækning,

Energi

Videregående uddannelse

Udenrigspolitik

Top 8 mest sandsynlige ord

stud, universitet, vidregå, su, uddannelsesinstitution,
undervisningsminist, universit, uddannelsessystem,
elev, folkeskol, lær, undervisning, undervisningsminist, klas,
gymnasi, ungdomsudan
forskning, handlingsplan, forsk, strategi, institut, indsats, udvikl,
fokus
nato, USA, bistand, sydafrika, amerikansk, atomvåb,
udviklingsland, udviklingsbistand
irak, fn, krig, tyrki, usa, fn’s, israel, militær
traktat, parlament, folkeafstemning, direktiv, eu’s, forbehold,
national, konvention
straf, kriminalitet, dom, vold, domstol, kriminel, forbryd, begå
statsborgerskab, udlænding, statsborg, konvention, udenlandsk,
indfødsr, udlændingepolitik, ophold
ﬂygtning, udlænding, asylansøg, opholdstillad, indvandr, asyl,
udlændingelov, ophold
selskab, bank, ﬁnd, ﬁnansiel, bestyr, akti, pengeinstitut,
industriminist
Fradrag, beskatning, indkomst, skattereform, beskat, forhøj,
provenu, virkning
marked, konkurrence, var, udland, ekspor, udenlandsk, erhverv,
investering

Tv og radio

tv, radio, reklam, post, program, udsend, servic, rigsrevision

Kultur

kulturminist, kultur, kunst, teat, kunstn, bibliotek, muse, kulturel

Foreningsliv

Frivil, forening, mik, idræt, spil, aktivitet, brian, arrangement
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Vores udvælgelse af de 26 emner betyder imidlertid ikke, at vi har smidt 34 brugbare
emner ud af modellen. En emnemodel vil altid indeholde emner, som ikke er semantisk
kohærente, men som ikke desto mindre optræder som en klynge i modellen (Boussalis
et al., 2019, s. 6). På ﬁgur 4.9 ses det f.eks. at emne 17 har de hyppige ord torsdag, tirsdag,
onsdag, auk, poul, albrechts, keld, nødgaard. Dette er ikke et semantisk kohærent emne,
og derfor heller ikke meningsfuldt for os at tage med videre til analysen af folketingspolitikernes repræsentationsadfærd. Ud fra denne logik fjerner vi en del emner, som
ikke giver semantisk mening, og som derfor heller ikke bidrager med indhold, der kan
belyse emne- og emneudviklingshypotesen.
Vi har i tillæg til dette fravalgt emner, der omhandler proces samt emner, hvor der
optræder mange egennavne, da disse heller ikke bidrager med information, som vi kan
anvende til at belyse kønsforskelle i repræsentationsadfærd med. I de tilfælde, hvor der
var mere end tre emner, der var relevante for samme politikområde, har vi valgt de
emner, som repræsenterer den bredeste forståelse af politikområdet. F.eks. fravælger vi
emnet forsvar under politikområdet udenrigspolitik, fordi det indeholder en del ord
om Christiania (se bilag A.9). Vi anser derfor emnet forsvar som mindre anvendeligt
end de andre emner ift. indfange politikområdet udenrigspolitik. Den fulde liste over
de fravalgte emner ﬁndes i bilag A.7, hvor vi også angiver årsagen til fravalgene ift. hver
enkelt emne.
Dermed har vi estimeret specialets emnemodel, og udvalgt 26 kohærente emner, som
kan bidrage til at belyse vores problemformulering. For at sikre at vores emnemodel er
anvendelig ift. at undersøge folketingspolitikernes emnefokus, og for at vi kan drage
valide konklusioner om kønsforskelle i repræsentationsadfærd, er det nødvendigt, at vi
validerer modellen. Dette gør vi på ﬂere forskellige måder, som vi gennemgår i næste
afsnit.
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4.4.6 Semantisk og prædiktiv validering
I kraft af at usuperviserede modeller ikke har nogen kendte kategorier for y, er det
vanskeligt for os at validere vores emnemodels output. Det skyldes, at der ikke er nogen
rigtig eller forkert måde at gruppere ordene på, så længe klyngerne af ord har en vis
sammenhæng (Grimmer og Stewart, 2013, s. 269). Derfor er der heller ikke nogen bred
anerkendt standard i litteraturen for, hvornår en emnemodel er valideret og dermed kan
tolkes som en tilnærmelse af virkeligheden. Det er derfor vigtigt for brugbarheden af
vores model, at vi sandsynliggør, at de klynger af ord, vi ﬁnder, beskriver meningsfulde
emner, som relaterer sig til den politiske virkelighed i Folketingssalen.
Litteraturen fremhæver her to centrale metoder, kan anvendes til at vurdere, om klyngerne af ord i emnemodeller er meningsgivende (Quinn et al., 2010, s. 216). Det drejer
sig om semantisk og prædiktiv validering, som vi nu anvender til at validere vores
emnemodel. I dette afsnit validerer vi specialets emnemodel semantisk på to måder.
Først undersøger vi de 26 emners eksterne semantiske validitet, og dernæst undersøger
vi emnernes interne semantiske validitet. Begreberne gennemgås i næste afsnit. Herefter
vurderer vi emnemodellens prædiktive validitet ved at undersøge, hvordan prævalensen
af modellens emner korrelerer med eksterne begivenheder (Boussalis et al., 2019, s. 7).
Ekstern semantisk validitet
Vi undersøger modellens eksterne semantiske validitet ved at se på, hvordan emnerne i
modellen korrelerer med hinanden. Hvis to emner korrelerer stærkt, betyder det, at
der er stor sandsynlighed for, at de diskuteres i samme folketingstale (Roberts et al.,
2019, s. 24). Her har vi en forventning om, at to emner, der ligger inden for samme
overordnede politikområde såsom energi og grøn omstilling, vil korrelere positivt med
hinanden, i modsætning til to emner, der ikke ligger inde for samme politikområde.
Modellens korrelationer kan ses nedenfor i ﬁgur 4.10, hvor de stiplede linjer angiver
positive korrelationer mellem emnerne.
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18: Lokalpolitik

37: Euro

32: Tv og radio

26: EU
1: Dem. processer

50: Kultur
21: Krig

11: Europa
30: Forening

33: Kørsel
58: Rigsfællesskabet

52: værdipol.

16: Folkekirke
51: Udvikling/sikkerhedspol.
36: Forsvar

46: Indfødsret

2: Transport

27: Rusmidler

53: Asyl
60: Norden/miljø

28: Ret

57: Folkeskole/gym
20: Videregårende udd.

49: Dyrevelfærd/etik
43: Proces

48: Innovation/forsk
34: Fødevarer
44: Overvågning

24: Sundhed
40:Grøn omstilling
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Figur 4.10: Korrelationskort over modellens 60 emner

Ovenstående ﬁgur viser, at vores model har en høj ekstern validitet. Dette skyldes, at den
overordnet set viser meningsfulde og forventelige korrelationer mellem vores emner i
folketingstalerne. F.eks. ser vi, at emnet grøn omstilling korrelerer med både miljø og
energi. Vi ser også, at emnerne indfødsret, asylpolitik og retssamfund korrelerer. Dette
er blot nogle af de mange meningsfulde korrelationer, der fremgår af ﬁgur 4.10. Samlet
set tyder det på, at der er en høj grad af ekstern semantisk validitet i modellen.
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Vi har yderligere testet den eksterne semantiske validitet for udvalgte emner ved at
plotte de mest hyppige ord inden for to emner, for at se hvor tæt to emners mest hyppige
ord korrelerer med hinanden. Resultatet kan ses i bilag A.8. Her ser vi, at de hyppige ord
inden for emnerne energi og grøn omstilling ligger tæt på hinanden, hvor de hyppige
ord inden for emnerne energi og indfødsret ligger længere væk fra hinanden. Dette
understøtter konklusionen om, at vores emner har en høj ekstern validitet, og derfor
kigger vi nu på den interne semantiske validitet.
Intern semantisk validitet
Vi undersøger vores emnemodels interne validitet på to måder. Først ved at undersøge
de ord, der optræder hyppigst inden for emnerne og de ord, der er eksklusive for de
speciﬁkke emner. Dernæst undersøger vi, om de folketingstaler, som modellen mener i
høj grad omhandler et speciﬁkt emne, rent faktisk handler om det emne.
Ved at kigge på de mest hyppige ord inden for udvalgte emner kan vi se, at emnemodellen generelt har en meget høj intern validitet. Dette er tydeligt, ud fra de nedenstående
wordclouds over emnerne social og transport på ﬁgur 4.11. Her illustreres det, at de
mest hyppige ord inden for hvert emne i høj grad beskriver fænomenerne social og
transport.

Figur 4.11: Wordclouds for emnerne transport og social

Når vi analyserer hvilke emner, de forskellige klynger af ord knytter sig til, er det vigtigt
at være opmærksom på, at de otte mest sandsynlige ord for hvert emne, som vi har
listet i tabel 4.9, kun udgør en lille del af det samlede antal ord inden for et emne. Derfor
undersøger vi hvilke ord, som er unikke for hvert af de 26 emner, da dette kan bidrage
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med information om, hvad emnet omhandler (Rehs, 2020, s. 11). I bilag A.9 ses både
de ord, der har størst sandsynlighed for at forekomme inden for de udvalgte emner,
samt FREX-ord, lift-ord og score-ord. Disse tre typer af ord anvender forskellige vægte
til at ﬁnde ord, der er eksklusive for de enkelte emner (Roberts et al., 2019, s. 13–14).
Derfor kan disse ord være med til at validere, de udvalgte emners interne validitet og
samtidig bidrage til at vurdere, om den overskrift, vi har sat på emnet, korresponderer
med emnets egentlige indhold.
Ud fra de udvalgte emners FREX-, lift- og score-ord bekræftes vi i, at vores overskrifter
overordnet set giver god mening ift. emnernes indhold. I relation til emnet ligestilling
er nogle af de hyppigste ord bl.a. mænd og ægteskab, hvorfor emnet potentielt set kunne
omhandle familieliv snarere end ligestilling. Imidlertid bekræfter FREX-ordene ligeløn
og ligestillingsminist os i, at ligestilling er en passende overskrift.
Undersøger vi de unikke ord inden for emnet krig ﬁnder vi, at dette emne i høj grad
relaterer sig til krig i Mellemøsten, idet emnet indeholder FREX-ord som sadam, isil,
vestbred og irak (bilag A.9). Samtidig ser vi, at emnet sikkerheds- og udviklingspolitik i
højere grad relaterer sig til Den Kolde Krig med FREX-ord som atomvåbenfri og mellemdistanceraket (bilag A.9).
Vi kan yderligere vurdere vores emnemodels interne semantiske validitet ved at undersøge, om de folketingstaler, som modellen vurderer som værende stærkt relateret til et
speciﬁkt emne, også har et indhold, der understøtter dette. Inden for emnet sundhed
ﬁnder vi f.eks., at Jette Bergenholz Bautrup (S) den 25. april 2003 udtalte følgende:

“Finder ministeren ikke, at der er et stort behov for, at praktiserende læger og praktiserende
speciallæger kan henvise til ct-scanninger (computertomograﬁ scanninger)? Begrundelse:
Der er et stigende pres på hospitalerne på diagnostik af folkesygdomme såsom demens og
diskusprolaps ved hjælp af ct-scanninger (...)”.

Dette er blot første del af Bautrups tale i Folketingssalen, som er den folketingstale i
hele vores datasæt, som vores emnemodel vurderer, handler mest om sundhed i forhold
til andre taler. Citatet indeholder mange ord, der relaterer sig til sundhed såsom læger,
tomograﬁ, demens og ct-scanninger. Dette underbygger, at vores emnemodel har en høj
intern semantisk validitet, idet talernes indhold hænger godt sammen med de emner,
som modellen kæder dem sammen med. Således bliver det relevant at kigge på vores
emnemodels prædiktive validitet.
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Prædiktiv validitet
For at undersøge modellens prædiktive validitet vælger vi at kigge nærmere på to emner,
der giver mulighed for at holde udviklingen i emnernes prævalens op mod eksterne
begivenheder. Her vælger vi politikområdet udenrigspolitik, da det her vil være muligt
at se, om udenrigspolitiske begivenheder påvirker vores emners prævalens. Litteraturen
nævner begivenheder som 9/11 og Irakkrigene som eksogene begivenheder, der er
gode ift. at undersøge dette, fordi de vidt omfang har ændret parlamentarikernes fokus
(Quinn et al., 2010, s. 225).
I relation til emnerne krig samt sikkerheds- og udviklingspolitik bekræfter nedenstående ﬁgur 4.12 tidligere pointe om, at sikkerheds- og udviklingsemnet relaterer sig
til den kolde krig. I folketingsperioderne fra 1975-1988 ser vi en høj andel af tale om
emnet i Folketingssalen, hvorefter andelen af tale om emnet næste forsvinder. Dermed
korresponderer dette fald i tale om emnet sikkerheds- og udviklingspolitik med murens
fald, og vores model viser derfor en stærk korrelation mellem eksterne begivenheder
ift. emneprævalens.
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Figur 4.12: Prævalensen af emnerne krig samt sikkerhed- og udviklingspolitik over tid
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Figur 4.12 bekræfter desuden tidligere pointe om, at emnet krig omhandler krig i Mellemøsten. På ﬁguren ses, at andelen af tale om emnet krig er relativt lille frem mod
folketingsvalget i 2001, som blev afholdt lige efter terrorangrebet d. 11. september. Her
blev Anders Fogh Rasmussen statsminister, og sammen med 9/11 markerede det en
ny retning for dansk udenrigspolitik, hvor Danmark blev involveret militært i både
Irak og Afghanistan (Lidegaard, 2018). Skiftet i emnefokus i Folketinget ses tydeligt
på ﬁguren, hvor prævalensen af tale om emnet krig stiger kraftigt i folketingsperioden
2001-2005. Figur 4.12 indfanger altså store historiske begivenheder som murens fald og
9/11 meget tydeligt i relation til udviklingen i folketingspolitikernes emnefokus. Dette
underbygger, at vores emnemodel har god prædiktiv validitet.
Selvom muligheden for at validere en emnemodel er begrænset i kraft af modellens
usuperviserede natur, kan vi sammenlagt konkludere, at modellens validitet er høj.
Dette ses ved, at både den eksterne og interne semantiske validitet i vores emner er høj,
og at de overskrifter, som vi har tildelt modellens emner i vidt omfang giver mening ift.
ordene, som optræder inden for emnerne. Derudover korrelerer prævalensen af emner
i Folketingssalen med skelsættende udenrigspolitiske begivenheder, hvorfor også den
prædiktive validitet er høj.
Nu hvor vi har valideret vores strukturelle emnemodel, estimerer vi i næste afsnit
de tabeller og plot, som vi anvender i analysen til at undersøge kønsforskelle i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd.

4.4.7 Regressioner til analysen
I analysen anvender vi vores emnemodel til at undersøge emne- og emneudviklingshypotesen. Dette gør vi ved at foretage regressioner, som vi anvender til at undersøge
prævalensen i emnefokus hos både de kvindelige og mandlige folketingspolitikere over
tid. Vi estimerer regressioner for hvert af de 26 emner i vores emnemodel, hvor folketingstalerne udgør enhederne, og andelen, som et emne fylder i folketingstalerne udgør
udfaldet (Roberts et al., 2020, s. 11).
I de regressioner, der undersøger emnehypotesen, medtager vi kovariater for køn og
folketingsperiode, hvor køn er den primære interessevariabel. Her er vores formål med
regressionerne at undersøge, om der eksisterer kønsforskelle i den mængde tale, som
folketingspolitikere dedikerer til hvert af de 26 emner.
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I de regressioner, der undersøger emneudviklingshypotesen medtager vi udover kovariaterne køn og folketingsperiode også et interaktionsled mellem disse to, som vi bruger
til at analysere den tidslige udvikling. Det danner grundlag for 26 interaktionsplot,
der viser udviklingen i andelen af tale om hvert emne som en lineær sammenhæng. I
disse regressioner er kønnet på folketingspolitikeren vores modererende variabel. Det
betyder, at når vi går fra mand til kvinde i vores regressionsmodel, så stiger/falder
eﬀekten af tid på den andel, hvormed et emne optræder i emnemodellen. Hvert interaktionsplot har derfor både en graf for udviklingen i prævalensen af emnet for kvindelige
folketingspolitikere og en tilsvarende graf for de mandlige folketingspolitikere.
Vi vælger at illustrere udviklingen i emnefokus over tid som en lineær sammenhæng
for hele datasættets tidsperiode i modsætning til at udregne hældninger for hvert enkelt
tidsperiode (Roberts et al., 2019, s. 9). Da vi med emneudviklingshypotesen er interesserede i at undersøge, om kønsforskelle i emnefokus bliver mindre over tid, har vi valgt
at illustrere sammenhængen lineært. Hermed har vi foretaget alle de nødvendige valg,
som gør os i stand til at analyse hvor emnemodel.
Dette markerer herved afslutningen på vores gennemgang af specialets usuperviserede
emnemodel. I ovenstående afsnit har vi præprocesseret vores data til emnemodellen,
ﬁttet en model med 60 emner og udvalgt 26 emner, som vi vil analysere. Desuden har
vi valideret emnemodellen og foretaget regressioner af de 26 udvalgte emner, så vi nu
er klar til at anvende vores strukturelle emnemodel til at undersøge kønsforskelle i
folketingspolitikerens repræsentationsadfærd målt på emnefokus.
Inden vi påbegynder analysen, er det imidlertid centralt, at vi operationaliserer specialets
centrale begreber, så det er tydeligt, hvordan vi måler dem.

4.5 Operationalisering af centrale begreber
I dette afsnit operationaliserer vi begreberne køn, folketingsperiode, talemængde, sprogbrug og emnefokus. Operationaliseringen af disse begreber, og hvordan vi måler kønsforskelle i de tre sidstnævnte, giver en forståelse for, hvad vi kan konkludere ud fra
vores analyse og er samtidig essentielt for at sikre en høj målingsvaliditet i specialet
(Adcock og Collier, 2001, s. 529).
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Det første begreb vi operationaliserer, er køn, som vi i dette speciale har konceptualiseret binært. Dette medfører, at en folketingspolitiker enten kan være kvinde eller
mand, hvilket bestemmes ud fra deres fornavn. Vi har kodet folketingspolitikeres køn
således, at mandlige politikere har værdien 0, og kvindelige politikere har værdien 1.
Dette gælder for samtlige af specialets modeller. Dette valg stemmer overens med vores
problemformulering, da det primært er kvindelige folketingspolitikeres repræsentationsadfærd, som interesserer os.
Det næste begreb vi operationaliserer, er folketingsperiode, som vi har konceptualiseret
som perioden mellem to folketingsvalg. Vi måler dette ved at gruppere alle talestykker
sagt mellem to folketingsvalg til en tidslig enhed, betegnet ved det første valgår. Det
vil sige, at alle talestykker fra folketingsvalget i 2001 frem til folketingsvalget i 2005 er
grupperet i en folketingsperiode med værdien 2001 på tidsvariablen. Da folketingsvalg
ikke altid holdes med faste intervaller på ﬁre år, medfører denne operationalisering, at
de 16 folketingsperioder i specialet ikke har samme længde. På trods af, at dette ikke er
optimalt ift. vores analyser over tid, løser vores valg af tidsenhed andre datamæssige
udfordringer i specialet.
Den første dimension af parlamentarisk tale som vi operationaliserer, er talemængde.
I specialet måles talemængde som gennemsnittet og medianen af talestykker, der er
sagt af hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere. Kønsforskelle i talemængde
operationaliseres derved som en forskel i gennemsnittet eller medianen for antallet af
talestykker sagt af kvindelige og mandlige folketingspolitikere i data.
Sprogbrug udgør den anden dimension af parlamentarisk tale, og måles i specialet
som frekvensen af de tokens, der indgår i hhv. kvinde og mandlige folketingspolitikeres
talestykker. Heraf følger, at kønsforskelle i sprogbrug operationaliseres som forskelle i
tokens, der indgår i hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikeres talestykker. Her
måler vores superviserede modeller, om der er en forskel i de tokens, der udgør hhv.
kvindelige og mandlige talestykker. Fordi vores superviserede modeller er en black
box, kan vi ikke sige noget om, hvilke konkrete tokens, der udgør en eventuel forskel
i folketingspolitikernes sprogbrug. Vi anvender derfor modellernes performancemål
som mål for kønsforskelle i sprogbrug.
I specialet måler vi derfor kønsforskelle i sprogbrug ved, at undersøge om vores superviserede modeller performer bedre end et tilfældigt gæt. Da vores datasæt er ubalanceret
ift. kønsfordeling, er sandsynligheden for, at en mandlig folketingspolitiker har fremsagt
et talestykke, langt højere end sandsynligheden for, at en kvindelig folketingspolitiker

4.5 Operationalisering af centrale begreber

113

har sagt det. Sandsynligheden for at gætte rigtigt ud fra kønsfordelingen i vores datasæt
svarer derfor til andelen af talestykker sagt af mandlige folketingspolitikere. Dette udgør
den såkaldte baseline, som vi bruger til at operationalisere kønsforskelle i sprogbrug
ud fra. Såfremt en af vores to performancemål, accuracy-målet og AUC-scoren har en
værdi der er signiﬁkant højere end baseline, er der en statistisk signiﬁkant kønsforskel i
folketingspolitikernes sprogbrug.
Vores sidste operationalisering omhandler den tredje dimension af parlamentarisk
tale, emnefokus. Vi måler emnefokus som størrelsen på andelen af den samlede mængde
tale, som hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere gennemsnitligt dedikerer til
hvert af de 26 udvalgte emner. Heraf følger, at jo større en andel tale som de kvindelige
eller mandlige politikere dedikerer til et emne, jo større er deres emnefokus på dette
emne. Vi operationaliserer dermed kønsforskelle i emnefokus som værende, når andelen af tale som kvindelige og mandlige folketingspolitikeres dedikerer til et emne, er
signiﬁkant forskellig fra 0.
Således har vi nu operationaliseret specialets centrale begreber, som vi anvender i
analyse. Operationaliseringerne er opsummeret i nedenstående tabel 4.10.
Tabel 4.10: Opsummering af operationaliseringerne af specialets centrale begreber
Begreb

Operationalisering

Køn

Måles binært som enten mand (0) eller kvinde (1)

Folketingsperiode
Kønsforskelle i talemængde
Kønsforskelle i sprogbrug

Samtlige talestykker sagt i Folketingssalen i perioden
mellem to folketingsvalg
Der er forskel på gennemsnittet og/eller medianen for
talestykker sagt af hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere.
Accuracy-målet og/eller AUC-scoren er signiﬁkant højere
end baseline for den pågældende superviserede model.
Der er signiﬁkant forskel på, hvor stor en andel tale

Kønsforskelle i emnefokus

hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere
dedikerer til et emne.

Operationaliseringen af specialets centrale begreber markerer dermed afslutningen
på gennemgangen af vores forskningsdesign og de tilhørende metoder. I næste afsnit
runder vi specialets metodekapitel af med en vurdering af vores forskningsdesign med
henblik på at illustrere forskningsdesignets muligheder og begrænsninger.
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4.6 Vurdering af specialets forskningsdesign
Set i lyset af, at vi i specialet kombinerer vores casestudie med maskinlæringsmodeller er det meningsfuldt, at vi vurderer fordele og ulemper ved dette forskningsdesign.
Dette er især vigtigt, fordi maskinlæring stadig er en ny metodisk tilgang inden for
politologien, og derfor er det essentielt, at vi vurderer, hvordan det bidrager til vores
speciale, og hvilke begrænsninger det medfører (Andersen et al., 2020a, s. 69–70). I dette
afsnit diskuterer vi nogle af de overordnede muligheder og begrænsninger, der følger
af vores valg af maskinlæring.
Overordnet set stemmer specialets beskrivende sigte godt overens med et forskningsdesign, der indeholder maskinlæringsmetoder. Ved at beskrive kønsforskelle i parlamentarisk tale med så omfattende et datasæt og med automatiserede metoder, har vi mulighed
for at støbe fundamentet inden for en forskningsdagsorden vedrørende kønsforskelle i
repræsentationsadfærd i Danmark. Således kan fremtidig forskning bygge videre vores
beskrivende resultater, og vores forskningsdesign er dermed meningsfuldt i relation til
specialets beskrivende problemformulering.
En fordel ved vores valg af maskinlæring er, at vi kan håndtere store mængder af
folketingstaler, som vi ikke ville have haft mulighed for at undersøge, såfremt vi manuelt havde skulle analysere alle folketingstalerne. Således muliggør maskinlæring, at
vi kan studere en tidsperiode på over 40 år. Studier af så lange tidsperioder hører til
sjældenhederne inden for litteraturen om køn og repræsentationsadfærd, og dermed
tillader maskinlæringsmetoderne, at vi kan belyse hidtil uundersøgte forskningsspørgsmål. Træerne vokser imidlertid ikke ind i himlen, og der er også begrænsninger ved at
anvende maskinlæring i et forskningsdesign som vores.
En af de helt store begrænsninger er, at maskinlæringsalgoritmernes logikker får frit spil
ift. at håndtere de vores store mængder tekstdata (Bach et al., 2019, s. 184). Både vores
superviserede og usuperviserede modeller lærer selv mønstre i data, en proces der en
black box for os, idet vi som politologer har begrænset viden om algoritmers virkemåde.
Dette kan i værste fald medføre, at vores maskinlæringsmodeller identiﬁcerer mønstre,
der ikke er meningsfulde ift. problemformuleringen, hvilket kan forringe specialets målingsvaliditet. Vi imødegår dette ved at kvaliﬁcere de mønstre, vi ﬁnder i vores datasæt
igennem et grundigt kendskab til vores datagrundlag, validering af vores modeller og et
stærkt teoretisk fundament, der hjælper os i udvælgelsen og anvendelsen af specialets
maskinlæringsmodeller. Alt dette bidrager til, at vi mindsker de udfordringer, der er
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ved, at algoritmernes indre virke er et mysterie for os.
En anden fordel ved at anvende maskinlæringsalgoritmerne er imidlertid, at de lærer af deres egne erfaringer undervejs snarere end blot at følge instruktioner, hvorved vi
undgår problemer f.eks. ift. interkodereliabilitet (Shalev-Shwartz og Ben-David, 2014,
s. xv). Således er reliabiliteten ved et maskinlæringsstudie som vores ret høj, da det her
er algoritmer, der klassiﬁcerer og kategoriserer folketingstalerne (Proksch og Slapin,
2014a, s. 137). Dette sikrer transparens, og medfører samtidig, at vores fund kan genskabes. Derved bidrager maskinlæring som metode med en høj reliabilitet i vores speciale.
En anden væsentlig begrænsning er dog, at vores maskinlæringsmodeller ikke kan
vurdere kvaliteten af det data, vi fordrer modellerne med. Derfor kan lav datakvalitet
have negative implikationer for modellernes validitet og derved kvaliteten af de konklusioner, som vi kan drage på baggrund af vores fund (Squire, 2015, s. 3). Vi tager højde
for denne problematik ved en grundig datarensningsproces og præprocessering af data
til både vores superviserede og usuperviserede modeller. Dette til trods, vil der altid
være dataproblemer med et datasæt som vores, der indeholder indscanninger af gamle
dokumenter. Vores ræsonnement er imidlertid, at omkostningerne ved at medtage
gamle data med potentielle indscanningsfejl opvejes af muligheden for at lave et unikt
longitudinalt studie af folketingspolitikernes repræsentationsadfærd.
I sidste ende tillader maskinlæring os at undersøge repræsentationsadfærd i Folketinget på en helt unik måde. I kombination med vores caseudvælgelse tillader det os at
afdække generaliserbare mønstre og komplekse strukturer i specialets datasæt, som vi
ikke havde speciﬁceret inden vi gik i gang (Mullainathan og Spiess, 2017, s. 88). Fordi vi samtidig belyser kønsforskelle i repræsentationsadfærd over tid, er vi med til at
udfylde et hul i den litteratur, der omhandler køn og repræsentation i en dansk kontekst.
Sammenlignet med de studier af repræsentationsadfærd, der eksisterer i en dansk
kontekst, bidrager maskinlæring som metodisk værktøj med noget nyt inden for feltet. Eksisterende forskning benytter sig primært af surveys af folketingspolitikeres
selvrapporterede adfærd og indbefatter samtidig kun kortere tidsperioder (Dahlerup,
2018; Harder, 2017; Jensen, 2004; Thorsted, 2005; Moustgaard, 2004). Herved bidrager
specialet med noget nyt til litteraturen, idet vi er de første, der anvender maskinlæring
til at undersøge kønsforskelle i repræsentationsadfærd hos danske folketingspolitikere.
Derfor vil vores forskningsdesign kunne bidrage substantielt til at kaste lys over både
vores problemformulering og forskningsfeltet mere generelt.
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Således er vi kommet til vejs ende med specialets metodekapitel. I næste kapitel, analysekapitlet anvender vi vores unikke datasæt til at undersøge talemængdehypotesen,
sprog- og sprogudviklingshypotesen samt emne- og emneudviklingshypotesen ved
afsæt i både deskriptiv statistik og vores superviserede og usuperviserede modeller.

4.6

Vurdering af specialets forskningsdesign
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I dette analysekapitel besvarer vi specialets problemformulering ved at analysere kønsforskelle i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd over tid. I afsnit 5.1 afdækker
vi, om kvindelige folketingspolitikere taler mindre i Folketinget end deres mandlige kollegaer. Herefter analyserer vi i afsnit 5.2, om der eksisterer kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug med udgangspunkt i vores superviserede maskinlæringsmodeller.
Dette leder over til, at vi i afsnit 5.3 undersøger udviklingen i sprogbrugen i Folketingssalen over tid. I afsnit 5.4 analyserer vi om folketingspolitikerne taler om forskellige emner
med udgangspunkt i vores usuperviserede emnemodel. Dette efterfølges af afsnit 5.5,
hvor vi undersøger udviklingen i folketingspolitikernes emnefokus over tid. Dermed
giver analysen en dybdegående indsigt i kønsforskelle i repræsentationsadfærd.

5.1 Talemængdehypotesen
I den første del af analysen undersøger vi, om der er forskel på, hvor meget folketingspolitikerne taler i Folketingssalen, mere konkret om de kvindelige politikere taler mindre
end deres mandlige kollegaer. I dette afsnit tager vi afsæt i talemængdehypotesen, som
lyder:
Kvindelige folketingspolitikeres talemængde i Folketingssalen er mindre end mandlige folketingspolitikeres
Vi belyser hypotesen todelt, idet vi først beskæftiger os med de overordnede tendenser i folketingspolitikernes talemængde, og dernæst dykker vi ned i, om der ses en
udvikling over tid. Dette er med til at give os det komplette billede af talemængde i
Folketingssalen, for at vi dermed kan drage konklusioner om folketingspolitikernes
repræsentationsadfærd som helhed.

119

5.1.1 Kønsforskelle i talemængde
For at afdække kønsforskelle i talemængde lægger vi ud med at sammenligne gennemsnittet og medianen for, hvor mange talestykker hhv. kvindelige og mandlige politikere
ytrer i Folketingssalen samlet for hele den ca. 40-årige periode. Resultatet fremgår af
nedenstående ﬁgur 5.1.
Mandlige politikere

Kvindelige politikere

637

600

527

Antal talestykker

400

258

214

200

Gennemsnit

Median

Figur 5.1: Antal talestykker sagt af kvindelige og mandlige folketingspolitikere

Med afsæt i ﬁgur 5.1 ﬁnder vi tydelig støtte til talemængdehypotesen. Dette skyldes, at
den gennemsnitlige kvindelige folketingspolitikere ytrer 110 talestykker mindre end
den gennemsnitlige mandlige folketingspolitiker. For medianen er dette 44 talestykker
mindre for de kvindelige politikere ift. de mandlige. Her ﬁnder vi dermed tydelige
kønsforskelle i politikernes talemængde, hvor kvinderne taler mindre end mændene,
når vi ser overordnet på de ca. 40 år, specialet beskæftiger sig med.
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Udover at der er stor forskel mellem kvindelige og mandlige folketingspolitikeres talemængde, er det bemærkelsesværdigt, at der for begge køn ses stor forskel på, hvor meget
gennemsnits- og medianpolitikeren taler i Folketingssalen. Det gennemsnitlige antal
talestykker for både kvindelige og mandlige folketingspolitikere er mere end dobbelt så
stort som værdien for medianerne, hvilket afspejler, at det varierer en del, hvor meget
den enkelte folketingspolitiker taler. Det kan skyldes, at det er få, meget aktive politikere,
der styrer slagets gang i Folketingssalen, som f.eks. ministre, partiledere og ordførere, der er i kraft af deres roller har mere taletid i Folketingssalen. Medianen påvirkes
derimod ikke af disse outliers, hvorfor den giver et bedre indblik i, om der generelt er
kønsforskelle i talemængde i Folketingssalen, og dette ﬁnder vi klare indikationer på, at
der er.
Vores fund fra ﬁgur 5.1 om at kvindelige folketingspolitikere taler mindre, ﬁnder
genklang i litteraturen. Her påviser amerikansk og svensk forskning, at kvindelige
parlamentarikere gennemsnitligt taler mindre end deres mandlige kollegaer (Bäck et al.,
2014, s. 513–514; Osborn og Mendez, 2010, s. 9). Dette er udgangspunktet for at undersøge, om de kvindelige folketingspolitikere også taler mindre end deres mandlige
kollegaer over tid.

5.1.2 Kønsforskelle i talemængde over tid
Grundlaget for at analysere udviklingen i kønsforskelle for folketingspolitikeres talemængde over tid er, at vi udregner kønsforskelle i talemængde for alle 16 folketingsperioder. Vi illustrerer disse kønsforskelle ift. både gennemsnit og median for at kunne
sammenligne med vores fund af overordnede kønsforskelle i talemængde. I nedenstående ﬁgur 5.2 ses kønsforskellen i talemængde pr. folketingsperiode målt på gennemsnit.
Her indikerer positive værdier, at den gennemsnitlige, mandlige folketingspolitiker taler
mere end den kvindelige politiker, mens det omvendte gør sig gældende for negative
værdier.
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Figur 5.2: Kønsforskelle i gennemsnitligt antal talestykker over tid

Figur 5.2 viser en klar tendens, hvor mandlige politikere taler mere end de kvindelige
over stort set hele tidsperioden. Kun i folketingsperioden, som begynder i 2007, taler
den gennemsnitlige, kvindelige politiker mest. Denne observation kan dog ikke danne
baggrund for substantielle konklusioner grundet databruddet i denne folketingsperiode.
Desuden ﬁnder vi, at størrelsen på kønsforskellen i talemængde varierer en del i de
enkelte folketingsperioder. Den største forskel ses i løbet af 1990’erne, og den er mere
en dobbelt så stor som for andre folketingsperioder. For gennemsnittet ﬁnder vi altså
støtte til talemængdehypotesen, da vi ser, at kvinderne taler mindre end mændene.
Billedet bliver dog en smule mere mudret, når vi kigger på forskellen mellem, hvor
meget den kvindelige og mandlige medianpolitiker taler i Folketingssalen over tid. Dette
kan ses på ﬁgur 5.3.
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Figur 5.3: Kønsforskelle i median antal talestykker over tid
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Ud fra medianen kan vi se, at tendensen ift. kønsforskelle i talemængde er mindre entydig end for gennemsnittet, da der især efter 1990’erne er ﬂere folketingsperioder, hvor
den kvindelige medianpolitiker taler mere end den mandlige. På trods af dette er der
stadig ﬂest folketingsperioder, hvor mandlige politikere taler mere end de kvindelige,
målt på medianen. Vi ser dog, at tendensen bliver mere blandet, jo tættere på nutiden
vi kommer. Om dette er udtryk for, at kønsforskellen i talemængde i Folketingssalen
mindskes over tid, er svært at konkludere, når data fra de nyeste år viser blandede
tendenser. Således ﬁnder vi også her støtte til talemængdehypotesen, selvom vi ikke
ser samme klare tendens til, at de kvindelige politikere taler mindre end de mandlige i
nyere tid.
Vores fund vedrørende talemængde over tid stemmer overens med den forskning,
der ﬁnder, at kvindelige politikere taler mindre i parlamentet end deres mandlige kollegaer over tid (Bäck et al., 2014, s. 513–514; Osborn og Mendez, 2010, s. 9). Kønsforskelle
i talemængde er dermed ikke unikt for Folketinget.
Fundene af kønsforskelle i talemængde, der til en vis grad varer ved over tid, gør det
relevant at dykke ned i, hvordan kvindelige folketingspolitikeres talemængde udvikler
sig i relation andelen af kvinder i Folketinget. Således undersøger vi om en øget tilstedeværelse af kvinder i Folketinget omsættes til, at de kvindelige politikere taler mere i
Folketingssalen. Nedenstående ﬁgur 5.4 illustrerer udviklingen i andelen af kvinder i
Folketinget sammenholdt med udviklingen i andelen af talestykker sagt af kvinder pr.
folketingsperiode.
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Figur 5.4: Andelen af kvinder i Folketinget og andelen af kvinders talestykker over tid
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Figur 5.4 peger på, at kvindernes øgede tilstedeværelse i højere grad gør sig gældende
ift. pladser i Folketinget snarere en taletid i Folketingssalen. Dette ses ved, at kurven for
de kvindelige folketingspolitikeres andel af talestykkerne i store dele af den undersøgte
tidsperiode, ligger under kurven for andelen af kvinder i Folketinget. Denne tendens
varierer en smule, og i midten og slutningen af 1980’erne ser det ud til, at kvindelige folketingspolitikere har en større andel af talestykkerne i Folketingssalen, end de
har af sæderne i Folketinget. Dette er dog en undtagelse i den generelle tendens, hvor
mønsteret er, at kvinderne har en større andel af sæderne i Folketinget, end de har af
talestykkerne i Folketingssalen.
At kvinder både er numerisk underrepræsenterede i antallet af folketingssæder samt underrepræsenterede i mængden af talestykker anskuer vi som et dobbelt gender gap. Dette
dobbelte gender gap underbygger vores andre fund og støtter op om talemængdehypotesen, da det her bliver tydeligt, at kvindelige politikere taler mindre i Folketingssalen
end mandlige politikere. Det dobbelte gender gap genﬁndes også i parlamentarisk tale
i Estland, Finland, Tyskland, Norge og Sverige (Bäck og Debus, 2019, s. 586). Denne
tendens til, at kvinder til trods for deres voksende tilstedeværelse stadig er en politisk
minoritet, ser dermed ud til at være gældende i ﬂere vestlige demokratier.
Hverken vores empiri eller litteraturen har en oplagt forklaring på disse dobbelte
gender gaps. En plausibel årsag kunne være, at mandlige folketingspolitikere dominerer partitoppene, hvilket alt andet lige giver adgang til mere taletid i Folketingssalen
(Lauritzen og Lessel, 2018; Larsen, 2015). Denne slags institutionelle forklaringer kan
imidlertid ikke redegøre for, hvorfor vi til stadighed ser et dobbelt gender gap, når 40 %
af ministrene i dag er kvinder, kønsopdelingen af partierne er blevet mindre, og der
er kommet ﬂere kvindelige partiledere (Farbøl, 2018; Hoﬀmann-Hansen og Fabricius,
2020; Pedersen, 2004, s. 135). Der ﬁndes således ikke én åbenlys forklaring på vores
fund af kønsforskelle i talemængde.
Analysen af kønsforskelle i folketingspolitikernes talemængde fremhæver, at kvindelige
folketingspolitikere taler mindre end mandlige folketingspolitikere. Kønsforskellene
ser samtidig ikke ud til at forsvinde over tid, selvom antallet af kvinder i Folketinget
stiger. Dette gælder især, når vi kigger på gennemsnittet, mens medianen giver et mere
tvetydigt billede, når vi kommer tættere på nutiden. Med ovenstående analyse ﬁnder vi
således en høj grad af støtte til talemængdehypotesen, hvilket underbygger, at der er
kønsforskelle i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd.

124

Kapitel 5 Analyse: Kønsforskelle i Folketingssalen

Dette danner grundlag for at dykke ned i, om vi ser en lignende tendens i indholdet
af den parlamentariske tale. For at belyse dette undersøger vi i næste afsnit, om der
er kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug med afsæt i vores superviserede
maskinlæringsmodeller.

5.2 Sproghypotesen
I dette afsnit undersøger vi sproghypotesen og belyser, om der eksisterer kønsforskelle i
folketingspolitikeres repræsentationsadfærd målt på, hvordan de taler i Folketingssalen
samlet for hele perioden, specialet beskæftiger sig med. Mere speciﬁkt er vi interesserede
i at undersøge, hvor gode vores superviserede maskinlæringsmodeller er til at forudsige
køn, da vi anser modellernes performance som et udtryk for kønsforskelle i sprogbrug.
Sproghypotesen lyder således:
Der er forskel på kvindelige og mandlige folketingspolitikeres sprogbrug i Folketingssalen
For at undersøge sproghypotesen, tager vi afsæt i Den Globale Model. Vi måler her
en eventuel forskel ved at undersøge, om vores superviserede modeller klassiﬁcerer
kønnet på talestykkerne i vores datasæt bedre end et gæt. Dette er operationaliseret
således, at vores modeller er bedre end et gæt, når accuracy-målet og AUC-scoren er
signiﬁkant højere end andelen af mandlige politikere i datasættet (baselinen). Såfremt
vores modellers performancemål ligger signiﬁkant over baseline vil dette betyde, at der
er tydelige kønsforskelle i sprogbrug
I nedenstående afsnit analyserer vi først sproghypotesen ud fra Den Globale Model. Fordi vi er de første til at anvende superviserede maskinlæringsmodellers performancemål
som et udtryk for kønsforskelle i sprogbrug, har vi brug for et sammenligningsgrundlag at vurdere Den Globale Models performance ud fra. Til dette formål har vi lavet
Blokmodellen. Derudover er det nødvendigt at undersøge robustheden af vores fund
i Den Globale Model, hvilket vi afslutningsvist gør ved hjælp af Politikermodellen,
Finanslovsmodellen og Tidsrobusthedsmodellen.

5.2
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5.2.1 Den Globale Model
Før vi analyserer resultaterne af Den Globale Model, kigger vi nærmere på modellens
confusion-matrix, der ses i nedenstående tabel 5.1. Confusion-matrixen viser, hvor god
vores Globale Model er til at klassiﬁcere kønnet på talestykkerne korrekt. Confusionmatricer for samtlige af de superviserede modeller kan ses i bilag B.1.
Tabel 5.1: Confusion-matrix for Den Globale Model

Faktisk køn på folketingspolitikeren
Prædikteret køn
på folketingspolitikeren

Mand

Kvinde

Mand

320.310

108.470

Kvinde

14.302

31.468

Tabel 5.1 viser, at vores Globale Model klassiﬁcerer 320.310 talestykker sagt af mandlige
folketingspolitikere korrekt, men samtidig har den tendens til at klassiﬁcere mange
af de talestykker, der reelt er sagt af kvindelige folketingspolitikere, som værende
sagt af mandlige folketingspolitikere. Mere speciﬁkt er der 108.470 talestykker sagt af
kvindelige folketingspolitikere, der er klassiﬁceret forkert. Dette tyder på, at vores model
kan være påvirket af vores data er ubalanceret, fordi der er mange ﬂere talestykker sagt
af mandlige politikere. Dette har accuracy-målet svært ved at indfange, hvorfor vi også
medtager AUC-scoren i analysen. AUC-scoren for Den Globale Model udleder vi fra
modellens ROC-kurve, som er illustreret på nedenstående ﬁgur 5.5.
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Figur 5.5: ROC-kurven for Den Globale Model

Ud fra ﬁgur 5.5 kan vi konstatere, at vores Globale Models performance er middel, da
ROC-kurven beﬁnder sig relativt langt fra det øverste venstre hjørne, som indikerer
korrekt klassiﬁkation af køn. Dette tyder på, at vi ikke ﬁnder stor forskel på kvindelige
og mandlige folketingspolitikeres sprogbrug. ROC-kurven fortæller dog kun halvdelen
af historien, fordi den ikke kan fortælle os, om vores model klassiﬁcerer bedre end, hvis
vi blot havde gættet på folketingspolitikerens køn.
Dette udleder vi til gengæld af nedenstående tabel 5.2, der viser accuracy-målet, AUCscoren og konﬁdensintervallerne for disse to mål. Desuden inkluderes baselinen som
udtryk for et gæt. Alle tal i tabel 5.2 kan tolkes som andele, så baselinen indikerer f.eks.,
at 70,6 % af talestykker i data er sagt af mandlige folketingspolitikere.
Tabel 5.2: Accuracy-målet og AUC-scoren for Den Globale Model
Baseline Nedre konﬁdensinterval

Mål

Øvre konﬁdensinterval

Accuracy-målet

0,706

0,740

0,741

0,743

AUC-scoren

0,706

0,722

0,724

0,725
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Kigger vi på accuracy-målet i tabel 5.2 fremgår det, at vores Globale Model performer
signiﬁkant bedre end et gæt. Det ses ved, at accuracy-målets konﬁdensinterval ikke
overlapper med baselinen. Forskellen på selve accuracy-målet og baselinen svarer til, at
Den Globale Model er 3,5 procentpoint bedre til at klassiﬁcere kønnet på talestykker,
end hvis vi blot havde gættet ud fra kønsfordelingen af talestykker i datasættet. Her
ﬁnder vores superviserede model altså, at der er kønsforskelle i sprogbrug, når vi kigger på tværs af hele datasættet. Dermed ﬁnder vi her støtte til sproghypotesen ud fra
accuracy-målet.
Et lignende mønster tegner sig, når vi fokuserer på AUC-scoren, da vi igen ﬁnder,
at Den Globale Model klassiﬁcerer talestykker signiﬁkant bedre end et gæt. Målt ved
AUC-scoren er vores model dog kun 1,8 procentpoint bedre end et gæt. Ikke desto
mindre ﬁnder vi også her støtte til sproghypotesen, da Den Globale Model ﬁnder tilstrækkeligt tydelige mønstre i politikernes sprogbrug til, at den performer bedre end et
gæt.
Der er samlet set støtte til sproghypotesen, da vi både med accuracy-målet og AUCscoren ﬁnder, at Den Globale Model performer bedre end et gæt. Dermed er det sandsynligt, at kønnede erfaringer spiller en rolle ift. folketingspolitikernes sprogbrug. Vi
kan imidlertid ikke komme nærmere, hvilken slags sprog eller hvilke konkrete ord,
der fordrer kønsforskellen i sprogbrug, fordi vi undersøger totaliteten af folketingspolitikernes tale med en superviseret model, der som bekendt er en black box for os.
Vores overordnede fund af kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug ﬁnder dog
genklang i studier af andre parlamenter (Hinojosa et al., 2018, s. 422; Hargrave og Langengen, 2020; Levy et al., 2001). Dette underbygger, at der kan være tale om, at kønnede
erfaringer kommer til udtryk i sprogbrug.
Alligevel er det relevant at vurdere, om den statistisk signiﬁkante kønsforskel, vi ﬁnder
i Den Globale Model, også er udtryk for en substantiel kønsforskel. Set i lyset af, at vi
ville gætte rigtigt 70,6 % af gangene, hvis vi altid gættede på, at et talestykke var sagt
af en mandlig politiker, er de 3,5 og 1,8 procentpoint, Den Globale Model performer
bedre end et gæt, ikke prangende. Hermed kan der være grundlag for, at kønsforskelle
i sprogbrug i Den Globale Model er statistisk signiﬁkante uden at være substantielt
signiﬁkante, hvilket betyder at kønnede erfaringer ikke kommer til udtryk i forskelle i
sprogbrug.
For at kunne sætte Den Globale Models performance i en kontekst inddrager vi Blokmodellen. Denne model forudsiger, om et talestykke er sagt af en folketingspolitiker
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fra hhv. rød eller blå blok. Formålet med Blokmodellen er, at dens performance kan
være med til at sandsynliggøre, hvorvidt de 3,5 og 1,8 procentpoint, som Den Globale
Model performer bedre end et gæt, er et udtryk for substantielle eller blot statistisk
signiﬁkante kønsforskelle.

5.2.2 Blokmodellen
Blokmodellen er trænet på folketingstaler fra 2009-2020, hvor vi har inddelt partierne
efter bloktilhørsforhold. Her ﬁnder vi, at 51 % af talestykkerne i perioden er fremsagt
af folketingspolitikere fra rød blok, hvorfor vi sætter andelen af talestykker sagt af
politikere fra partierne i rød blok som baselinen i denne model. Figur 5.6 nedenfor viser
accuracy-målet, AUC-scoren og baselinen for Blokmodellen.
Accuracy
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0.75

0.69
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0.00

Figur 5.6: Accuracy, AUC-scoren og baseline for Blokmodellen
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Ud fra ﬁgur 5.6 konstaterer vi, at Blokmodellen er ret god til at klassiﬁcere talestykkerne
i vores datasæt efter bloktilhørsforhold. Målt på accuracy og AUC er Blokmodellen
hhv. 18 procentpoint og 25 procentpoint bedre til at klassiﬁcere talestykkerne end, hvis
vi blot havde gættet på blokstilhørsforholdet. I bilag B.4 fremgår det, at der ikke er
overlap mellem baselinen og performancemålenes konﬁdensintervaller. Således kan
vi konkludere, at vi ﬁnder en forskel i folketingspolitikernes sprogbrug som følge af
bloktilhørsforhold.
Denne pointe er imidlertid ikke overraskende, da skellet mellem rød og blå blok er
et af de mest præsente i Folketinget og dansk politik i nyere tid (Abrahamsen, 2018).
Samtidig er hovedformålet med Blokmodellen heller ikke at belyse sprogforskelle i
bloktilhørsforhold. Fundene i Blokmodellen er i stedet med til at sandsynliggøre, at
de kønsforskelle i sprogbrug, vi ﬁnder med Den Globale Model, er meget små, og at
der i høj grad er tale om statistiske snarere end substantielle forskelle. I den forbindelse
skal det desuden gøres klart, at vi med Blokmodellen ikke kan sige noget om, hvorvidt
bloktilhørsforhold tager forklaringskraften fra køn i vores Globale Model.
Som den sidste del af analysen af sproghypotesen undersøger vi robustheden af vores
konklusioner. Det skyldes, at vi i den med Den Globale Model ikke kan tage højde for,
at der kan være overlap mellem sprogbrug og emnefokus, at talestykker er en kunstig
analytisk enhed eller, at der kan være tidslig varians i talerne i form af sproglig udvikling.
Disse problematikker kan gøre det svært for vores Globale Model at adskille talestykker
fremsagt af hhv. kvindelige og mandlige politikere. Samtidig kan disse modeller være
med til at uddybe, hvorfor vi ikke ﬁnder substantielle kønsforskelle. Derfor undersøger
vi i det næste afsnit tre varianter af Den Globale Model, der kan belyse disse aspekter.

5.2.3 Robustheden af Den Globale Model
Her inddrager vi yderligere tre superviserede modeller, som illustreret nedenfor i tabel
5.3. Disse adskiller sig fra Den Globale Model ved enten at have anderledes analyseenheder eller trænings- og testsæt, men de forudsiger alle kønnet på folketingspolitikeren
ud fra deres talestykker.
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Tabel 5.3: Supplerende superviserede modeller
Modelnavn

Antal observationer i alt

Finanslovsmodellen

14.277

Politikermodellen

1.454

Tidsrobusthedsmodellen

2.372.754

Først undersøger vi risikoen for empirisk overlap mellem folketingspolitikernes sprogbrug og deres emnefokus i vores superviserede modeller. Denne risiko opstår fordi
begge slags maskinlæringsmodeller anvender ord til at undersøge kønsforskelle. Såfremt der eksisterer kønsforskelle i folketingspolitikeres emnefokus, kan dette også give
udslag som kønsforskelle i sprogbrug. Vi undersøger hvor udtalt dette er, ved at træne
en superviseret model kun på ﬁnanslovsdebatter fra 2009-2019: Finanslovsmodellen.
På denne måde holder vi emnet ﬁnanspolitik så godt som konstant, mens vi undersøger
kønsforskelle i politikernes sprogbrug.
Vores analyse af Finanslovsmodellen viser, at der omtrent er samme forhold mellem
begge performancemål og baseline, som vi fandt for Den Globale Model (se bilag B.4).
Da Finanslovsmodellen er en måde at holde emnefokus konstant, bekræfter vores fund
her, at kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug ikke drives af eventuelle kønsforskelle i emnefokus. Det er således nærliggende at kønsforskellene i sprogbrug kommer
af, at folketingspolitikernes kønnede erfaringer spiller en rolle ift. sprogbrug. Dette
bakkes op af fund i litteraturen, der påviser kønsforskelle i politikeres sprogbrug inden
for samme emne (Levy et al., 2001, s. 117). Det empiriske overlap mellem sprogbrug og
emnefokus er altså ikke stort.
Vi analyserer resultaterne af de resterende to modeller på samme måde, som vi gjorde
med Den Globale Model. I ﬁgur 5.7 er baseline og AUC-scoren for hhv. Politiker- og
Tidsrobusthedsmodellen samt Den Globale Model illustreret. I bilag B2, B3 og B4 ﬁndes
de tilhørende ROC-kurver, accuracy-mål samt konﬁdensintervallerne for begge mål. Da
accuracy-målene i store træk understøtter de konklusioner, vi udleder fra AUC-scoren
nedenfor, fremhæver vi kun AUC-scoren.
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Figur 5.7: AUC-scoren for Den Globale Model, Politikermodellen og Tidsrobusthedsmodellen

Figuren 5.7 viser, at alle modeller undtagen Tidsrobusthedsmodellen klassiﬁcerer køn
bedre end et gæt. Politikermodellen er dog ikke meget bedre end et gæt, hvilket kan
skyldes, at den er udfordret af højdimensionelt data. Dette kommer også til udtryk
ved, at konﬁdensintervallet for accuracy-målet overlapper med baselinen (bilag B.4).
Fundene ift. Politikermodellen indikerer, at talestykkerne i Den Globale Model er en
bedre analyseenhed end den, vi anvender i Politikermodellen, hvor vi har samlet alle
talestykker, som en politiker har sagt i Folketingssalen, i én observation. På denne
baggrund konkluderer vi, at talestykker er en velvalgt analytisk enhed at basere vores
superviserede modeller på og dermed også til at måle kønsforskelle i sprogbrug.
Selvom Politikermodellen har visse udfordringer, giver den os samtidig mulighed for
mere konkret at se, hvordan vores maskinlæringsmodeller klassiﬁcerer de enkelte folketingspolitikeres køn. Her udregner vi de forudsagte sandsynligheder for, at hver enkelt
politikers samlede tale, er sagt af en kvinde. Vi har i nedenstående tabel 5.4 opsummeret
nogle af de politikere, der har størst og mindst sandsynlighed for at få klassiﬁceret deres
tale som værende sagt af en kvindelig politiker.
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Tabel 5.4: Forudsagt sandsynlighed for at folketingstaler er sagt af en kvinde
Forudsagt sandsynlighed for

Politiker

Faktisk køn Parti

Ole Vig Jensen

Mand

Radikale Venstre

Flemming Møller Mortensen

Mand

Socialdemokratiet

0,9167

Jane Heitmann

Kvinde

Venstre

0,8972

Johanne Schmidt-Nielsen

Kvinde

Enhedslisten

0,7293

Frank Jensen

Mand

Socialdemokratiet

0,7201

Bjarne Lausten

Mand

Socialdemokratiet

0,0246

Kristian Thulesen Dahl

Mand

Dansk Folkeparti

0,0168

Gert Petersen

Mand

Socialistisk Folkeparti

0,0167

Keld Albrechtsen

Mand

Venstresocialisterne + Enhedslisten

0,0083

Jens Kirk

Mand

Venstre

0,0052

at talen er sagt af en kvinde
0,9432

Overordnet set viser tabel 5.4 ikke et entydigt mønster ift. køn eller parti. Det er f.eks.
pudsigt, at det er to mandlige politikere, som modellen vurderer, taler mest kvindeligt.
For en politiker som Kristian Thulesen Dahl ﬁnder modellen, at sandsynligheden for, at
hans samlede tale er sagt af en kvinde, er 1,7 %. Hans sprogbrug er så at sige enormt
mandligt. Samtidig ser vi, at sandsynligheden for, at Frank Jensens samlede tale er
sagt af en kvinde, er 72 %. Hans sprogbrug er altså meget kvindeligt. Det illustrerer, at
Politikermodellen både rammer godt og dårligt ift. at klassiﬁcere disse fremtrædende
politikeres tale.
En oplagt forklaring på dette kunne være, at Politikermodellen i høj grad ﬁnder mønstre
i sprogbrug, som er udtryk for partitilhørsforhold, hvor venstreorienterede politikere
har en mere kvindelig sprogbrug, og højreorienterede politikere har en mere mandlig.
Imidlertid er mandlige politikere fra venstreorienterede partier også velrepræsenterede
blandt dem, der ifølge Politikermodellen har lavest sandsynlighed for at være kvinde.
Vi kan på den baggrund ikke lave slutningen, at kønsforskelle i sprogbrug er drevet
af parti. Vi kan samtidig heller ikke udelukke det helt, da ﬂere studier ﬁnder dette
(Thorsted, 2005, s. 5, 101; Bäck og Debus, 2019, s. 578; Pearson og Dancey, 2011a, s. 497).
Politikermodellen giver således et indblik i, hvem der klassiﬁceres som hhv. kvindelig
eller mandlig folketingspolitiker, mens den overordnet set bekræfter, at talestykker er
en velvalgt analyseenhed.
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Afsluttende er det interessant, at se hvor robust vores Globale Model er over tid. Med
afsæt i Tidsrobusthedsmodellen, der har data fra 2015-2020 som testsæt, kan vi undersøge om vores Globale Model er robust ift., at det danske sprog udvikler sig over
tid. I ﬁgur 5.7 er det tydeligt, at dette ikke er tilfældet. Det faktum, at et gæt ud fra
kønsfordelingen i data er syv procentpoint bedre end Tidsrobusthedsmodellen, tyder
på, at vores Globale Model ikke er særlig robust over tid.
En årsag hertil kunne være, at det danske sprog generelt har udviklet sig en del i
den 40-årige tidsperiode, vi beskæftiger os med (Dansk Sprognævn, 2019). Sprogudviklingen kan ikke indfanges i Den Globale Model, da den ikke tager højde for tid, hvorfor
sproglig udvikling kan skabe støj i vores model. Hvis der er støj i modellen, kan vi kun
se analysen af Den Globale Model som et konservativt estimat for, om der eksisterer
kønsforskelle i sprogbrugen i Folketingssalen.
I ovenstående analyse ﬁnder vi dermed blandet støtte til sproghypotesen, idet Den
Globale Model er signiﬁkant bedre end et gæt til at forudsige kønnet på politikeren ud
fra deres sprogbrug. Vi sandsynliggør imidlertid, at denne kønsforskel i folketingspolitikernes sprogbrug er statistisk snarere end substantielt signiﬁkant, hvorfor vi ikke
kan konkludere, at der her er klare kønsforskelle i repræsentationsadfærd. I relation til
robustheden af Den Globale Model ser vi, at talestykker er en velvalgt analyseenhed,
og at kønsforskelle i sprogbrug ikke drives af emnefokus. Dog er Den Globale Model
præget af støj fra sproglig udvikling.
På den baggrund vil vi nu uddybe, hvordan udviklingen i kønsforskelle i sprogbrug ser
ud fra folketingsperiode til folketingsperiode. Dette er samtidig relevant set i lyset af, at
vi i afsnit 5.1 ﬁnder, at kønsforskellen i talemængde varierer en del over tid.

5.3 Sprogudviklingshypotesen
I denne del af analysen undersøger vi, om kønsforskelle i sprogbrug bliver mindre over
tid. Dette analyser vi med afsæt i sprogudviklingshypotesen, der lyder:
Forskellen i kvindelige og mandlige folketingspolitikeres sprogbrug bliver mindre over tid
Som grundlag for analysen af sprogudviklingshypotesen anvender vi de 16 tidsmodeller,
som er trænet på data for hver folketingsperiode i specialets datasæt. Dette giver os
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mulighed for at analysere kønsforskelle i sprogbrug over tid samtidig med, at vi kan
analysere kønsforskelle i sprogbrug på et mindre aggregeret niveau ift. Den Globale Model. I dette afsnit analyserer vi først de 16 modellers performance med accuracy-målet
og derefter med AUC-scoren.

5.3.1 Accuracy-målet over tid
Figur 5.8 viser udviklingen i tidsmodellernes accuracy-mål sammenlignet med baseline
hen over de 16 folketingsperioder. Her er baselinen udtryk for andelen af talestykker
sagt af mandlige folketingspolitikere i hver folketingsperiode.
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Figur 5.8: Kønsforskelle illustreret ved accuracy-målet over tid

Generelt understøtter ﬁgur 5.8 vores konklusioner i afsnit 5.2, hvor kønsforskellen
i sprogbrug er lille, men statistisk signiﬁkant. Dette fremgår af, at vores superviserede tidsmodeller performer en smule bedre end et gæt, når vi tager udgangspunkt i
accuracy-målet. Desuden er modellerne i samtlige folketingsperioder signiﬁkant bedre
end et gæt til at klassiﬁcere kønnet på talestykkerne, hvilket kan ses i bilag B.4.
Accuracy-målet er i gennemsnit 4 procentpoint bedre end et gæt til at klassiﬁcere
talestykkerne efter køn, hvilket bekræfter, at der eksisterer kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug over tid. Der ses imidlertid ikke nogen tydelig tendens i udviklingen
af accuracy-målet, der peger på, at kønsforskellen bliver mindre over tid, som sprogudviklingshypotesen ellers lægger op til. Figur 5.8 illustrerer, at de to kurver ikke nærmer
sig hinanden over tid. Tværtimod ser vi, at kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug kommer i bølger, og derfor dykker vi nu ned i de enkelte tidsperioder.
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I løbet af 1970’erne og 1990’erne ser vi meget små kønsforskelle i folketingspolitikernes
sprogbrug. I den første folketingsperiode i vores datasæt, 1975-1977, er forskellen på
baseline og accuracy-målet ca. 2 procentpoint, og nogenlunde samme forskel ses for
folketingsperioderne fra 1994-2001. Dette kunne tyde på, at der er tale om statistiske og
ikke substantielle forskelle. Således ﬁndes den egentlige forskel i kvindelige og mandlige
folketingspolitikeres parlamentariske tale i modellen, men nok ikke i Folketingssalen.
Vi ser dog også folketingsperioder, hvor kønsforskellen i sprogbrug er væsentligt større.
I folketingsperoiden 2001-2005 ser vi f.eks., at vores superviserede modet performer 7
procentpoint bedre end et gæt. Dette er en relativt stor forskel set i lyset af, at accuracymålet tenderer mod at være en afspejling af, hvor mange talestykker der er sagt af
mandlige politikere i data. Derfor sandsynliggør en forskel på 7 procentpoint substantielle kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug i den pågældende folketingsperiode.
På denne baggrund kan vi konstatere, at der eksisterer kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug. I nogle perioder er det plausibelt, at kønsforskellene mere statistisk
end substantielt signiﬁkante, men vi ﬁnder ikke støtte til sprogudviklingshypotesen.
Således ﬁnder vi hverken, at de kvindelige politikere har tilpasset sig deres mandlige
kollegaers sprogbrug eller omvendt, som vores teoretiske forventninger ellers lagde op
til. Dette fund kan ses som en indikation på, at de kønnede erfaringer, som medfører
kønsforskelle i sprogbrug, ikke bliver mere ens over tid. Heraf følger dog også, at kønnede erfaringer kommer til udtryk i folketingspolitikernes parlamentariske tale.
I stedet øges og mindskes kønsforskellene i folketingspolitikeres sprogbrug i bølger.
Disse ser ud til at samvariere med tidspunkter, hvor andelen af talestykker sagt af
mandlige politikere er relativt lav. Det drejer sig f.eks. om perioderne 1984-1987 og
2001-2005, og peger på en tendens, hvor vi ser en kønsforskel i folketingspolitikernes
sprogbrug, når andelen af talestykker fremsagt af kvinder er høj. Vi kan derfor ikke
hævde, at kønsforskellene i folketingspolitikeres sprogbrug bliver mindre over tid, og vi
ﬁnder således ikke støtte til sprogudviklingshypotesen.
En metodisk forklaring kan være, at kønsfordelingen i vores datasæt er mere balanceret i de folketingsperioder, hvor kvinderne taler mere i Folketingssalen. Dette giver
accuracy-målet bedre betingelser, da målet er mest retvisende, når positiv-klassen, her
kvinderne, udgør over 30 % af datasættet (Ramasubramanian og Moolayil, 2019, s. 237).
I folketingsperioderne med start i 1984 og 2001 er andelen af talestykker sagt af kvindelige politikere på sit højeste med ca. 35 %. Således kan bølgerne i kønsforskellene
mellem folketingspolitikernes sprogbrug skyldes, at datasættet er mere balanceret i
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visse folketingsperioder, hvilket forbedrer accuracy-målet.
Da accuracy-målet netop påvirkes af kønsbalancen i datasættet, bliver det interessant at se, om vi genﬁnder ovenstående konklusioner, når vi bruger AUC-scoren til at
undersøge udvikling i kønsforskelle i sprogbrug.

5.3.2 AUC-scoren over tid
I dette afsnit sammenligner vi AUC-scoren med baseline for hver af specialets 16
tidsmodeller for at undersøge udviklingen i kønsforskelle i sprogbrug over tid. Denne
sammenligning er illustreret nedenfor på ﬁgur 5.9.
AUC

Baseline

1.00

Score

0.75

0.50

19
20

15
20

11
20

07

05

20

20

01
20

98
19

94
19

19
1987
88
19
90

84
19

81

79

19

77

19

19

19

0.00

75

0.25

Folketingsperiode

Figur 5.9: Kønsforskelle illustreret ved AUC-scoren over tid

Figuren fremhæver nogle af de samme tendenser, som vi så med accuracy-målet, om
end tendenserne her er en smule mere udtalte. Mønsteret i ﬁgur 5.9 ligner til forveksling en sløjfe, hvor 1990’erne er knuden. I 15 ud af 16 folketingsperioder overlapper
konﬁdensintervallet for AUC-scorene ikke med baselinen, hvorved vores tidsmodeller
er signiﬁkant bedre end et gæt (bilag B.4). I folketingsperioden fra 1998-2001 overlapper
konﬁdensintervallet imidlertid, hvilket den røde prik på ﬁgur 5.9 fremhæver. Vi kan
konkludere, at kvindelige og mandlige folketingspolitikere således har haft meget ens
sprogbrug i denne folketingsperiode.
Til og med 1990’erne ﬁnder vi støtte til sprogudviklingshypotesen, idet kønsforskellen i sprogbrug bliver mindre over tid, men denne tendens fortsætter ikke, og efter
1990’erne øges kønsforskellen igen. Derefter ser vi ingen tegn på, at kønsforskellene
i folketingspolitikeres sprogbrug bliver mindre igen. Dette mønster er med til at underbygge vores fund af, at kønsforskelle i sprogbrug kommer i bølger i Folketingssalen.
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Vi ﬁnder derfor ikke støtte til sprogudviklingshypotesen, hvorfor vi heller ikke kan
konkludere, at folketingspolitikernes kønnede erfaringer i stigende grad minder om
hinanden. Tværtimod illustrerer ﬁgur 5.9 ovenfor, at der er substantielle kønsforskelle
i sprogbrug over stort set hele perioden, hvilket indikerer, at de kønnede erfaringer
kommer til udtryk i sprogbrug i folketingstaler.
Samtidig ser vi tydeligere kønsforskelle i sprogbrug, når vi anvender AUC-scoren
ift. accuracy-målet. Målt på AUC er tidsmodellerne nemlig i gennemsnit ca. 13 procentpoint bedre end et gæt til at klassiﬁcere talestykkerne, mens tidsmodellerne målt på
accuracy kun er ca. 4 procentpoint bedre end et gæt. Dette fund har ﬂere implikationer
for både fremtidig forskning og for analysens konklusioner.
For det første kan det være udtryk for, at accuracy-målet i høj grad er en tilnærmelse af
den ubalancerede kønsfordeling i vores datasæt og derfor ikke er et godt performancemål for forskelle i sprogbrug. Det er interessant, fordi eksisterende forskning, der
anvender performancemål som mål for noget substantielt, ofte benytter sig af accuracymålet (Peterson og Spirling, 2018; Goet, 2019; Frech et al., 2018). De store forskelle
mellem vores konklusioner ud fra de to forskellige mål er derfor et solidt argument for,
at fremtidige studier benytter sig af AUC-scoren.
For det andet indikerer ﬁgur 5.9, at Den Globale Model ﬁnder en statistisk frem for
en substantiel signiﬁkant kønsforskel i sprogbrug, fordi den spænder over en periode,
hvor der er for stor sproglig udvikling. Med andre ord er analyseniveauet i Den Globale Model for aggregeret ift. at undersøge kønsforskelle i sprogbrug. Tidsmodellernes
performance tyder på, at der er relativt stor og signiﬁkant kønsforskel på folketingspolitikernes sprogbrug i næsten alle de folketingsperioder, vi undersøger. Alt dette
understøtter, at der reelt eksisterer kønsforskelle i sprogbrug blandt folketingspolitikere, som først bliver tydelige, når støjen fra den sproglige udvikling reduceres, hvilket
den gør med én superviseret model per folketingsperiode. På denne måde kan analysen
af sprogudviklingshypotesen også sige noget om sproghypotesen. Derfor samler vi i
nedenstående afsnit op på begge disse hypoteser.
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5.3.3 Opsamling på sprog- og sprogudviklingshypotesen
I afsnit 5.2 konkluderer vi med afsæt i Den Globale Model, at der er statistisk signiﬁkante, men ikke substantielle kønsforskelle i folketingspolitikernes sprogbrug målt over
hele casens tidsperiode. På den baggrund ﬁnder vi ikke støtte til sproghypotesen. Denne
konklusion underbygger vi med ﬁre yderligere modeller, hvor vi fremhæver, at fraværet
af en substantiel kønsforskel i den globale model kan skyldes manglende tidsrobusthed
i Den Globale Model. Dette fungerer som afsæt til analysen af sprogudviklingshypotesen.
Med specialets 16 tidsmodeller ﬁnder vi i afsnit 5.3 ikke støtte til sprogudviklingshypotesen, da kønsforskellene i sprogbrug kommer i bølger frem for at mindskes over
tid. Denne analyse påviser substantielle kønsforskelle i sprogbrug for hver enkelt folketingsperiode undtagen én. Dette er bemærkelsesværdigt set i lyset af, at vi med Den
Globale Model kun ﬁnder statistisk signiﬁkante kønsforskelle i Folketingssalen.
Disse konklusioner peger på, at udviklingen i det danske sprog støjer i en sådan grad,
at Den Globale Model har svært ved at indfange kønsforskelle i sprogbrugen i Folketingssalen. De 16 tidsmodeller fungerer derved som en kontrol for den sproglige
udvikling, da vi her demonstrerer, at der er kønsforskelle i sprogbrug i stort set alle
folketingsperioder. Dermed ﬁnder vi med vores tidsmodeller støtte til sproghypotesen.
Her ses ingen tegn på, at kønsforskelle i sprogbrug mindskes over tid på trods af, at der
er udsving i hvor udtalte kønsforskellene i de enkelte folketingsperioder er.

5.4 Emnehypotesen
I denne del af analysen undersøger vi, hvorvidt der er forskel på de kvindelige og mandlige folketingspolitikeres parlamentariske tale, når det drejer sig om, hvilke emner de taler
om i Folketingssalen. For at afdække om der er kønsforskelle i politikernes emnefokus
på tværs af hele casens tidsperiode, undersøger vi først emnehypotesen, der lyder således:
Der er forskel på kvindelige og mandlige folketingspolitikeres emnefokus i Folketingssalen
I metodeafsnittet udvalgte vi 26 emner inden for 10 politikområder, som vi her anvender som afsæt til at udforske emnehypotesen. For hver af de 26 udvalgte emner, har vi
estimeret en regression, der er delt op på kønnet af folketingspolitikeren. Således har
vi mulighed for at illustrere, om der ses en signiﬁkant forskel i den andel af tale, som
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kvindelige versus mandlige politikere dedikerer til f.eks. emnet transport. Regressionstabeller for hvert af de 26 emner kan ses i bilag B.5.
Figur 5.10 illustrerer regressionerne ved at vise den gennemsnitlige forskel i andelen, som hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere taler om hver af de 26 emner.
Negative værdier, der er signiﬁkant forskellige fra 0, indikerer, at mandlige folketingspolitikere gennemsnitligt taler mere om emnet, mens det modsatte gør sig gældende
for de positive værdier, der er signiﬁkant forskellige fra 0. Derfor kan vi ud fra ﬁguren
se, om det gennemsnitligt er kvindelige eller mandlige politikere, der dedikerer mest
taletid i Folketingssalen til et givent emne.

15: Social
24: Sundhed
57: Folkeskole/Gymnasium
35: Ligestilling
20: Videregående
uddannelse
53: Asyl
48: Forskning og
Innovation
50: Kultur
28: Retssamfund
46: Indfødret
3: Beskæftigelsessydelser
30: Foreningsliv
32: Tv/Radio
7: Søfart
40: Grøn omstilling
42: Energi
39: Arbejdsmarked
54: Finans− og
Banksektoren
33: Færdsel
38: Miljø
13: Eksport
26: EU
51: Sikkerheds− og
udviklingspolitik
12: Skat
21: Krig
1: Transport

−0.02

−0.01

0.00
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Figur 5.10: Forskelle i andelen af tale om de 26 emner fra mand til kvinde
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0.02

Vi ﬁnder, at der er signiﬁkant forskel på, hvor stor en andel af den samlede mængde tale,
som hhv. kvindelige og mandlige folketingspolitikere dedikerer til stort set alle de 26
emner. Dette betyder, at vi overordnet set ﬁnder kønsforskelle i folketingspolitikernes
emnefokus. Det er kun emnet beskæftigelsesydelser, der ikke er signiﬁkant ved konventionelle niveauer (mindre end 0,05). Figuren viser dermed en høj grad af støtte til
emnehypotesen.
Vi er også interesserede i at kortlægge, hvorvidt forskellen i emnefokus inden for
de 26 emner er udtryk for mønstre i hvilke politikområder, kvindelige versus mandlige
folketingspolitikere taler mest om i Folketingssalen. Her ser vi en klar tendens til, at de
politikområderne er kønnede, hvilket yderligere understøtter emnehypotesen.
Nedenstående tabel 5.5 opsummerer resultaterne i ﬁgur 5.10, hvor vi kan se, at politikområderne sundhedspolitik, socialpolitik, uddannelsespolitik, samt rets- og udlændingepolitik alle er kvindedominerede områder, dvs. at kvindelige folketingspolitikere taler
signiﬁkant mere om alle de emner, der knytter sig til disse politikområder. Samtidig ses
det, at infrastrukturpolitik, miljø- og klimapolitik, udenrigspolitik samt økonomi er
mandsdominerede politikområder, dvs. at mandlige folketingspolitikere taler signiﬁkant
mere om alle de emner, der knytter sig til disse politikområder. Herudover ﬁnder vi,
at der er to politikområder, som ikke har en klar kønnet tendens, nemlig kultur- og
fritidspolitik samt arbejdsmarkedspolitik.
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Tabel 5.5: Kønsforskelle i emnefokus fordelt på politikområder og emner
Politikområde

Emner
Sundhed
Social

Sundhedspolitik
Kvindedomineret

Socialpolitik Uddannelsespolitik
Rets- og udlændingepolitik

Videregående uddannelse
Folkeskole og gymnasium
Forskning og innovation
Retssamfund
Indfødsret
Asyl
Transport
Færdsel
Søfart
Energi

Infrastrukturpolitik
Mandsdomineret

Miljø

Miljø- og klimapolitik Udenrigspolitik Grøn omstilling
Økonomi

Sikkerheds- og udviklingspolitik Krig
EU
Finans- og banksektoren
Skat
Eksport
TV og radio
Kultur

Blandede resultater

Kultur- og fritidspolitik

Foreningsliv

Arbejdsmarkedspolitik

Beskæftigelsesydelser
Arbejdsmarked
Ligestilling

Vores fund af hvilke politikområder, der er hhv. kvinde- og mandsdominerede, stemmer
godt overens med andre empiriske studier af emnefokus, hvor litteraturen deﬁnerer
mandlige politikområder som transport, energi, økonomi og ﬁnans, hvilket i høj grad
afspejler de politikområder, som vi ﬁnder, er mandsdominerede i Folketinget (Bäck
et al., 2014, s. 510–511). I tillæg til dette ﬁnder Boussalis et al. (2019), at udenrigspolitik
er et mandsdomineret politikområde i det irske parlament, en konklusion, som vi også
ﬁnder i specialet (ibid., s. 8). Alt i alt må vi konstatere, at vores fund stemmer godt
overens med det, som litteraturen deﬁnerer som stereotype, mandsdominerede emner.
Ligeledes korresponderer de kvindedominerede politikområder, som vi ﬁnder i tabel 5.5 med de områder, der deﬁneres som kvindelige emner i den svenske Riksdag,
nemlig sundhed, immigration, uddannelse og socialområdet (Bäck et al., 2014, s. 510–
511). I det irske parlament ses det også, at sundhed, uddannelse samt familie- og børne-
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politik er kvindedominerede emner (Boussalis et al., 2019, s. 8). Inden for politikområdet
arbejdsmarkedspolitik ses det, at kvindelige folketingspolitikere taler signiﬁkant mere
om emnet ligestilling, end deres mandlige kollegaer gør. Dette er forventeligt, fordi
ligestilling er et af de emner, som kvindelige politikere ifølge litteraturen udmærker
sig ved at tale mere om end mandlige politikere (Dahlerup et al., 2020, s. 3; Wängnerud,
2000a, s. 68; Swers og Larson, 2005, s. 128; Taylor-Robinson, 2014, s. 253). Alt i alt må
vi konstatere, at vores fund lægger sig op af de deﬁnitioner af kvindedominerede emner,
som allerede eksisterer i litteraturen.
De kønsforskelle, vi ﬁnder af folketingspolitikernes emnefokus, gør sig ikke kun gældende i den politologiske litteratur, men afspejler i høj grad også den kønslige arbejdsdeling,
som ses i Folketinget, hvor der historisk har været langt ﬂere kvindelige socialministre
end f.eks. ﬁnansministre (Nielsen, 2017). Idet ministre taler oftere og har mere taletid
i Folketingssalen, kan de kvindedominerede politikområder, vi ﬁnder, skyldes, at det
også er de områder, hvor der historisk har været ﬂest kvindelige ministre (ibid.). I tillæg
til dette viser en undersøgelse fra 2015, at kvindelige folketingspolitikere dominerer
ordførerskaber på velfærdsområdet, hvor de mandlige folketingspolitikere dominerer
ordførerskaber på økonomisk centrale områder som ﬁnans-, arbejdsmarkeds-, skatte-,
kommunal- og energiområdet (Larsen, 2015). Denne kønsopdeling både ift. ministerposter og ordførerskaber kan dermed være en årsag, til de kønsforskelle vi ﬁnder i
folketingspolitikernes parlamentariske tale målt ved emnefokus.
Samtidig er det værd at bemærke, at kønsopdelingen af emner i tabel 5.5 i høj grad
korresponderer med kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked. Her er erhverv
inden for undervisning, samt sundhed- og plejesektoren i høj grad kvindedominerede,
mens fag i relation til bl.a. økonomi og teknologi er mandsdominerede (Dansk Industri,
2018). Dette vidner om, at den kønsopdeling vi ﬁnder i politikernes emnefokus ikke kun
gør sig gældende i Folketinget, men også er udtryk for en mere generel samfundstendens
i Danmark. Denne sammenhæng kan imidlertid også vende den modsatte vej således,
at kvindelige folketingspolitikere taler mere om sundhed, fordi ﬂere kvinder arbejder
i denne sektor, hvorved kvindelige folketingspolitikere blot repræsenterer og taler
om kvindelige vælgeres hverdag og disses erfaringer. Det er interessant, at generelle
samfundstendenser i relation til køn også kommer til udtryk i folketingspolitikernes
repræsentationsadfærd.
Udover at analysens resultater generelt afspejler samfundsmæssige tendenser og at
litteraturens deﬁnitioner af kvinde- og mandsdominerede emner stemmer overens med
vores fund, viser vores analyse dog også et overraskende og unikt fund for Folketin-
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get. Vi ﬁnder nemlig, at de kvindelige folketingspolitikere taler signiﬁkant mere om
politikområdet rets-og udlændingepolitik. Dette fund er overraskende, idet litteraturen
ikke påviser, at dette er et kvindedomineret emne. I det irske parlament ses der ikke
nogen signiﬁkant kønsforskel på politikeres andel af tale inden for det emne, de kalder
rets- og indenrigspolitik (Boussalis et al., 2019, s. 8). Ligeledes konkluderer Wängnerud
(1996), at justitsudvalget i det svenske parlament er kønsneutralt (ibid., s. 140). Dette
fund kan altså være en unik dansk tendens og skyldes ﬂere ting.
Fundet kan ses i lyset af, at der på tværs af casens tidsperiode har været en del prominente,
kvindelige folketingspolitikere, som har været særdeles markante i udlændingedebatten.
Her kan nævnes Pia Kjærsgaard, Karen Jespersen, Lene Espersen, Inger Støjberg og
senest Pernille Vermund. Disse personer kan have indﬂydelse på at kvindelige folketingspolitikere taler mere om rets- og udlændingepolitik, fordi de alle har besiddet
magtfulde poster som ministre og partiledere, hvorfor de har haft adgang til meget
taletid i Folketingssalen. Disse fremtrædende kvindelige politikere kan derfor være
en plausibel forklaring på noget, som ser ud til at være en unik tendens i Folketinget
sammenlignet med andre parlamenter.
Samlet set viser vores analyse af emnehypotesen, at der ses en ganske stereotyp opdeling
mellem de emner, som kvindelige versus mandlige folketingspolitikere taler mest om.
Denne opdeling tilsvarer i høj grad den emnemæssige kønsopdeling, som litteraturen
på området også ﬁnder. Vi kan på baggrund af ovenstående analyse konkludere, at der
gennemsnitligt på tværs af hele tidsperioden er signiﬁkante kønsforskelle i, hvor meget
tale folketingspolitikere dedikerer til de forskellige politikområder og emner. Vores
emnemodel viser med al tydelighed, at der eksisterer en gennemsnitlig kønsforskel i
repræsentationsadfærden, når det kommer til emnefokus i Folketinget. Dermed ﬁnder
vi støtte til emnehypotesen.
Fordi emnemodellen indeholder 60 emner, som hver optager en lille andel af den
samlede mængde tale kan det være svært at vurdere, hvorvidt de kønsforskelle i emnefokus, som ﬁgur 5.10 viser, er udtryk for en signiﬁkant eller en substantiel forskel. I
kraft af at der ses så systematisk et mønster i relation til, at kvindelige politikere taler
mere om stereotype “kvindeemner” og mandlige politikere taler mere om stereotype
“mandeemner” tyder det på, at der er tale en substantiel kønsforskel i emnefokus.
Vores teoretiske grundlag peger på, at årsagen til forskellen i emnefokus kan bunde i, at folketingspolitikernes kønnede erfaringer betinger hvilke emner, de vælger at
tale om i Folketingssalen. Således kan det faktum, at kvindelige folketingspolitikere taler
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mere om socialpolitik og sundhed skyldes, at de har arbejdet indenfor disse sektorer
eller været i berøring med dem, inden de blev valgt ind i Folketinget.
Da ovenstående analyse viser en gennemsnitlig tendens for hele casens periode, kan
vi ikke studere, hvilken udvikling der ses ift. kønsforskellene i emnefokus gennem
perioden. Derfor undersøger vi i næste afsnit den tidslige udvikling af kønsforskelle i
politikernes repræsentationsadfærd.

5.5 Emneudviklingshypotesen
I denne del af analysen ønsker vi at undersøge om eventuelle kønsforskellene i folketingspolitikernes emnefokus bliver mindre over tid. Dette gør vi med afsæt i emneudviklingshypotesen, der lyder således:
Forskellen i kvindelige og mandlige folketingspolitikeres emnefokus bliver mindre over
tid
For at analysere emneudviklingshypotesen har vi estimeret regressioner for hvert af
vores 26 udvalgte emner, hvor vi har medtaget et interaktionsled for køn og folketingsperiode, der gør os i stand til at tage højde for tidslig udvikling. Regressionstabeller
samt interaktionsplots for hver af de 26 emners regressioner kan ses i bilag B.6 og B.7. I
nedenstående afsnit vil vi først analysere de overordnede tendenser for udviklingen i
kønsforskelle i emnefokus over tid. Dernæst dykker vi ned i udviklingen af ﬁre udvalgte
emner: transport, energi, sundhed og ligestilling.

5.5.1 Emnefokus over tid
Nedenstående tabel giver et samlet billede af udviklingen i kønsforskelle for analysens
10 politikområder. Skemaet er udformet ved at aggregere konklusionerne for udviklingen i kønsforskelle for de 26 emner til én overordnet konklusion for tendensen inden
for hvert af de 10 politikområder.
Når vi i skemaet skriver, at der inden for politikområdet arbejdsmarkedspolitik er
en “stigende forskel” dækker dette over, at kønsforskellen er stigende over perioden
inden for emnerne arbejdsmarked og ligestilling, selvom der inden for emnet beskæftigel-
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sesydelser ses en stabil forskel over perioden. Herved bliver den aggregerede konklusion
for politikområdet arbejdsmarkedspolitik i skemaet, at der ses en stigende kønsforskel i
emnefokus for politikområdet som helhed.
Inden for politikområdet uddannelsespolitik viser skemaet, at der overordnet set er en
“stabil kønsforskel” over perioden. Denne aggregerede konklusion dækker over, at der er
en stigende kønsforskel for emnerne videregående uddannelse samt forskning og innovation på trods af, at der for emnet folkeskole og gymnasium ses en let stigende kønsforskel.
Således har vi lavet en aggregeret konklusion for politikområdet på baggrund af den
dominerende tendens for emnerne, der hører under politikområdet. Politikområder,
hvor det ikke er meningsfuldt at lave en aggregeret konklusion har fået værdien “ingen
klar eﬀekt” i skemaet. Et mere detaljeret skema for udviklingen i kønsforskelle over tid
kan ses i bilag B.8.
Tabel 5.6: Kønsforskelle i emnefokus for de 10 politikområder over tid

Udvikling i kønsforskelle

Køn som taler mest

i emnefokus

om emnet

Socialpolitik

Stigende forskel

Kvinder

Arbejdsmarkedspolitik

Stigende forskel

Blandet

Infrastrukturpolitik

Stigende forskel

Mænd

Sundhedspolitik

Stabil forskel

Kvinder

Økonomi

Stabil forskel

Mænd

Uddannelsespolitik

Stabil forskel

Kvinder

Miljø- og klimapolitik

Ingen klar eﬀekt

Mænd

Udenrigspolitik

Ingen klar eﬀekt

Mænd

Rets- og udlændingepolitik

Ingen klar eﬀekt

Kvinder

Kultur- og fritidspolitik

Ingen klar eﬀekt

Blandet

Politikområde

Overordnet set kan ikke vi drage en entydig konklusion på tværs af alle politikområder
ift., om kønsforskellene i folketingspolitikernes emnefokus formindskes, forstørres eller
er stabile over tid. Vi illustrerer tværtimod i tabel 5.6, at der både ses tendenser til en
stigende kønsforskel, en stabil kønsforskel og politikområder med ingen klar tendens.
Vi ﬁnder dermed ikke støtte til emneudviklingshypotesen på et overordnet plan, da
vi ikke ﬁnder, at kønsforskellene i folketingspolitikernes emnefokus inden for de 10
politikområder formindskes over specialets tidsperiode.
Analysen af interaktionsplottene viser, at der inden for politikområderne socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik samt infrastrukturpolitik er en overvejende tendens til,
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at kønsforskellen i folketingspolitikernes emnefokus er stigende over tid, hvilket ses i
ovenstående tabels øverste tre rækker. Forskellen på hvor meget kvindelige og mandlige
folketingspolitikere taler om emnerne inden for disse politikområder er således generelt
stigende over tid. Dette viser således en forstærket kønsopdeling ift. disse politikområder, og derfor kan vi ikke ﬁnde støtte til emneudviklingshypotesen her.
Inden for områderne økonomi, sundhedspolitik og uddannelsespolitik ﬁnder vi en
overvejende stabil kønsforskel hen over tidsperioden, dvs. at kønsforskellen i folketingspolitikernes emnefokus hverken forøges eller formindskes generelt set. Her ﬁnder vi
dermed heller ikke støtte til emneudviklingshypotesen.
Afsluttende ﬁnder vi, at der inden for ﬁre politikområder ikke er nogen klar tendens
ift. om kønsforskellen i emnefokus øges eller mindskes. Dette er områderne miljø- og
klimapolitik, udenrigspolitik, rets- og udlændingepolitik samt kultur- og fritidspolitik,
hvilket skyldes ﬂere årsager. For områderne miljø- og klimapolitik samt udenrigspolitik
giver vores modeller anledning til mistanke om, at divergerende og konvergerende
tendenser i graferne kan bunde i gulveﬀekter, der udligner hinanden, en tendens vi
uddyber senere i afsnit 5.5.3. For politikområderne rets- og udlændingepolitik samt
for kultur og fritidspolitik skal årsagen til de uklare tendenser ﬁndes i, at de forskellige
emner inden for hvert politikområde både viser både stigende og faldende kønsforskelle
i emnefokus. Dette bevirker, at der ikke kan drages nogen entydig konklusion om
tendenserne i disse politikområder.
Disse overordnede konklusioner dækker dog over visse nuancer i vores emnemodel.
Således ﬁnder vi for ﬁre emner støtte til emneudviklingshypotesen, selvom tendensen
ikke gør sig gældende for emnernes politikområde som helhed. For emnerne miljø, asylpolitik, skat og kultur ﬁnder vi, at kønsforskellene i folketingspolitikernes emnefokus
bliver mindre over tid (bilag B.8). Samlet for alle politik ﬁnder vi dog ikke støtte til
emneudviklingshypotesen, da vi med langt størstedelen af emnerne ﬁnder, at kønsforskellene i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd ikke bliver mindre over tid.
Nu hvor vi har gennemgået de overordnede tendenser for udviklingen i parlamentarisk tale målt på emnefokus over tid, dykker vi i de næste afsnit ned i udviklingen
af kønsforskelle i ﬁre udvalgte emner. Her har vi udvalgt to mandsdominerede emner: transport og energi, samt to kvindedominerede emner: sundhed og ligestilling. Vi
har valgt disse emner, dels fordi vores fund og litteraturen ﬁnder kønsforskelle for disse emner, dels fordi de viser forskellige udviklinger af kønsforskelle i emnefokus over tid.
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5.5.2 Transport
Transport er et historisk mandsdomineret emne, hvilket kan skyldes, at mænd langt
op i 1900-tallet dominerede den oﬀentlige sfære, og derfor i højere grad var afhængige
af, at skulle transportere sig til og fra arbejde (Breengaard, 2007, s. 8–9). Kvinders brug
af og behov for indﬂydelse på transportområdet er steget i takt med, at de kom ud på
arbejdsmarkedet, og danske kvinder bruger i dag oﬀentlige transportmidler i højere
grad end mænd (ibid., s. 8–9). Derfor er det interessant at se, om udviklingen af folketingspolitikernes kønsforskelle i relation til emnet transport afspejler tendensen i
samfundet.
Figur 5.11 viser, at over tid er mandlige folketingspolitikeres andel af tale om emnet transport steget samtidig med, at kvindelige politikeres andel af tale om transport
er faldet. Samlet set er kønsforskellen for politikernes tale om emnet transport dermed
forøget over den 40-årige tidsperiode.
mand

kvinde

Andel af samlede mængde tale

0.03

0.02

0.01

Folketingsperiode

Figur 5.11: Andelen af tale om emnet transport over tid
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Dette er et interessant fund, da transport i høj grad er et område, som er blevet vigtigere
for kvinde i takt med, at kvindernes domæne i mindre grad centreres om hjemmet.
Derfor ville vi forvente, at kønsforskellen i emnefokus blev mindre over tid for emnet transport. Vores fund peger imidlertid på det modsatte, hvilket kunne tyde på, at
kønsstereotyper i forhold til kvinde- og mandsdominerede emner i Folketingssalen
reproduceres.
Med transportemnet ﬁnder vi dermed ikke støtte til emneudviklingshypotesen, idet
kønsforskellen i folketingspolitikernes emnefokus forøges over tid. Derved bliver det i
næste afsnit interessant at se, om samme mønster gør sig gældende for et andet mandsdomineret emne, energi.

5.5.3 Energi
Energi er et emne, som igennem specialets tidsperiode er steget i politisk relevans. Det
skyldes bl.a. oliekrisen i 1970’erne, hvor danske politikere i højere grad blev opmærksom på, at alternative energiformer var en nødvendighed (Andersen, 2018). Emnet er
stadig meget relevant i nyere tid, f.eks. mente halvdelen af alle unge mellem 16 og 25
ved valget i 2019, at klimaet var det vigtigste politiske emne (Hansen, 2019). Derfor er
energiemnet et relevant emne at undersøge yderligere.
Tidligere i analysen fandt vi, at mandlige folketingspolitikere gennemsnitligt taler signiﬁkant mere om emnet energi end kvindelige folketingspolitikere som et gennemsnit
over hele perioden. Grafen til venstre i ﬁgur 5.12 viser, at der i folketingsperioden
1975-1977 var en signiﬁkant kønsforskel på, hvor meget folketingspolitikere talte om
energi i Folketingssalen, hvor mændene talte mere om emnet. Grafen viser samtidig, at
kønsforskellen er forsvundet over tid, hvilket umiddelbart indikerer, at vi her ﬁnder
støtte til emneudviklingshypotesen.
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Figur 5.12: Andelen af tale om emnerne energi og grøn omstilling over tid1

Det er dog bemærkelsesværdigt, at andelen af tale, som folketingspolitikere generelt
dedikerer til emnet energi, falder så markant over tidsperioden, særligt når emnet er
kommet endnu mere på dagsordenen igennem tidsperioden. For at forklare denne
tendens sammenholder vi grafen for udvikling i kønsforskelle for energiemnet med den
tilsvarende graf for emnet grøn omstilling, som er grafen til højre på ﬁgur 5.12.
Grafen for kønsforskelle i emnet grøn omstilling viser den modsatte udvikling af grafen
for emnet energi. Udviklingen viser en kraftig stigning i, hvor meget der er talt om emnet
i Folketingssalen over tid. Desuden ser vi, at mandlige folketingspolitikere generelt taler
mere om emnet end kvindelige politikere gør, og at denne kønsforskel i gennemsnit er
stigende over tid. At mænd taler mere om emnet over tid er overraskende, idet danske
kvinder generelt er mere bekymrede for klimaforandringerne og desuden også har
en mere energibevidst adfærd end danske mænd har (Ritzau, 2016). Konklusionen for
emnet grøn omstilling er dog ikke entydigt.
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At grafen for emnet grøn omstilling ikke starter i y-aksen skyldes, at konﬁdensintervallet for estimatet
i folketingsperioden 1975-1977 er mindre end nul
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Når vi sammenholder de to grafer i ﬁgur 5.12 tyder det på, at faldet af tale i energiemnet
skyldes, at dette emne erstattes af emnet grøn omstilling. Dette understreges af de hhv.
konvergerende og divergerende kurver, som ses for hver af de to grafer, som derved kan
skyldes såkaldte gulveﬀekter. Ligeledes ser vi, at når vi inspicerer de ord, som er unikke
for emnerne energi og grøn omstilling, at energi i høj grad relaterer sig til ord som olie
og gas, hvorimod grøn omstilling relaterer sig til ord som grøn, co2, omstilling, klima og
udledning (bilag A.9). Forskellen i de unikke ord inden for de to emner er dermed et
udtryk for, at tale om energiproduktion og -forsyning i Folketingssalen er gået fra at
handle om olie og gas til i at handle om vedvarende energikilder.
Når vi indfanger denne udvikling i taler om energikilder i Folketingssalen, kan det
skyldes, at vi har valgt en model med 60 emner, da dette resulterer i mere speciﬁkke
emner, end hvis vi havde valgt en model med færre emner, hvor emnerne derved ville
være semantisk bredere. Dette skyldes samtidig, at vi i vores model har undersøgt en
tidsperiode på over 40 år, hvor det er sandsynligt, at emner kommer og går. Dette kunne
altså tyde på, at det er gavnligt at vælge en emnemodel med færre emner, end hvad
det statistiske ﬁt tilsiger, når man undersøger en lang tidsperiode med mange taler, for
dermed at undgå, at den udvikling, der ses, skyldes gulveﬀekter. Herved kan der være
en metodisk lektie i, at et longitudinalt studie fordrer en model med tilsvarende færre
emner.
Ud fra ﬁgur 5.12 ser vi, at det ikke er entydigt, hvorvidt kønsforskellen i kvindelige og
mandlige folketingspolitikeres emnefokus ift. energi og grøn omstilling formindskes
eller forøges over tid. I næste afsnit dykker vi ned i et kvindedomineret emne, for at se
hvordan kønsforskelle i politikernes emnefokus ift. sundhed udvikler sig over tid.

5.5.4 Sundhed
Sundhedspolitik er et centralt emne i dansk politik, og danske vælgere prioriterer det
højt ift. andre politiske emner (Holstein, 2017). Denne tendens ﬁnder genklang i Folketingssalen, hvor vi i ﬁgur 4.9 i metodeafsnittet så, at sundhedsemnet i vores emnemodel
er et af de emner, der fylder mest af folketingspolitikernes samlede talemængde for
hele casens tidsperiode. Interaktionsplottet for emnet sundhed kan ses nedenfor i ﬁgur
5.13.
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Figur 5.13: Andelen af tale om emnet sundhed over tid

Med afsæt i ﬁgur 5.13 ﬁnder vi ikke støtte til emneudviklingshypotesen. Vi ser i stedet en
parallel tendens, hvor både kvindelige og mandlige folketingspolitikere taler mere om
emnet sundhed over tid, men uden at kønsforskellen formindskes. Den generelt stigende
andel i tale om sundhed kan hænge sammen med, at udgifterne til sundhedsområdet
er steget markant i de sidste 20 år (Danmarks Statistik, 2019). Samtidig understreger
ﬁguren, at sundhed over tid stadig er et kvindedomineret emne.
Det er interessant, at vi inden for emnet sundhed ser de største og mest vedvarende kønsforskelle i folketingspolitikernes emnefokus. Det tyder på, at der ligger en dyb
kulturel forankring i, at sundhed er et kvindedomæne. På trods af at der er sket en
kulturel forandring i det danske samfund, hvor der har været en gradvis nedbrydning
af skellet mellem den oﬀentlige og private sfære, viser vores fund, at visse kønsmæssige
opdelinger vedbliver med at eksistere, hvilket sundhed er et eksempel på.
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5.5.5 Ligestilling
Emnet ligestilling har en særlig plads i den feministiske litteratur, som vi med dette
speciale skriver os ind i. Her er et gennemgående argument, at kvindelige politikere
lader ligestilling spille en større rolle i deres repræsentationsadfærd end mandlige politikere gør (Dahlerup, 2018; Campbell et al., 2010; Kokkonen og Wängnerud, 2016;
Celis, 2008b, mﬂ.). Således lægger vi os i denne slipstrøm ved at belyse udviklingen i
kønsforskelle blandt folketingspolitikeres emnefokus ift. emnet ligestilling.
I metodeafsnittets ﬁgur 4.9 så vi, at ligestilling overordnet set et af de emner, som
fylder den mindste andel af tale i hele vores emnemodel, hvilket kan skyldes, at ligestilling har været en mindre prominent dagsordener i Danmark i forhold til andre nordiske
lande (Dahlerup, 2013, s. 165). I ﬁgur 5.14 ses udviklingen i kønsforskelle i tale for emnet
ligestilling over tid.
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Figur 5.14: Andelen af tale om emnet ligestilling over tid

Ovenstående ﬁgur viser, at kvindelige folketingspolitikere taler mere om ligestilling
end deres mandlige kollegaer over specialets tidsperiode. Desuden ses det, at kvindelige
politikeres andel af tale om ligestilling stiger moderat over tid, hvor den for mandlige
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politikere kun stiger svagt over tid. Selvom ligestilling over tid er blevet et emne, der
tales mere om i Folketingssalen, så ser vi samtidig, at kønsforskellen øges over tid. For
emnet ligestilling ﬁnder vi dermed heller ikke støtte til emneudviklingshypotesen.
Dette fund stemmer overens med empiri fra litteraturen om repræsentationsadfærd
og ligestilling i en dansk kontekst. Dahlerup (2018) ﬁnder f.eks., at kvindelige folketingspolitikere i højere grad end de mandlige folketingspolitikere mener, at der stadig
eksisterer ligestillingsproblematikker i Danmark (ibid., s. 196). Ligeledes påviser hun, at
kvinder i Folketinget i højere grad end mænd engagerer sig i ligestillingspolitik, hvilket
er en konklusion, der bekræftes i andre steder i litteraturen (Dahlerup, 2018, s. 196;
Lovenduski, 2005; Wängnerud, 2015).
Med afsæt i vores teoretiske fundament kan vi forklare dette fund med, at kvindelige politikere har mere fokus på ligestilling, fordi kvindelige politikere i højere grad har
kønnede erfaringer, der relaterer sig til ligestillingsemnet. Således kan vores fund være
et udtryk for, at de kvindelige folketingspolitikeres repræsentationsadfærd stemmer
påvirkes af deres kønnede erfaringer.
En anden forklaring på den øgede kønsforskel, vi ser i ﬁgur 5.14, kunne være, at mandlige politikere i stigende grad overlader emnet ligestilling til de kvindelige politikere i takt
med, at andelen af kvinder i Folketinget stiger (Höhmann, 2020, s. 40). Det indebærer, at
mandlige folketingspolitikere i mindre grad vil varetage interesser, som de vurderer er
særligt kvindelige, fordi de anser de tilstedeværende kvinder for at være mere egnede
til at varetage en dagsorden som ligestillingsdagsordenen (ibid., s. 40).
For emnet ligestilling ﬁnder vi således heller ikke støtte til emneudviklingshypotesen. I
næste afsnit samler vi kort op på vores analyse af emne- og emneudviklingshypotesen.
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5.5.6 Opsamling på emne- og emneudviklingshypotesen
I ovenstående analyse af emnehypotesen, ﬁnder vi klare mønstre i hvilke politikområder kvindelige og mandlige folketingspolitikere taler om. Her konkluderes det, at
kvindelige politikere taler mere om politikområderne sundhedspolitik, socialpolitik,
uddannelsespolitik, rets- og udlændingepolitik samt ligestilling. I afsnit 5.4 belyser vi
dermed et mønster, hvor kvindelige politikere samlet set dedikerer mere taletid til det,
som litteraturen deﬁnerer som stereotype “kvindeemner”, end deres mandlige kollegaer
gør. I tillæg hertil viser analysen, at mandlige politikere generelt dedikerer mere taletid
til stereotype “mandeemner” i Folketingssalen. Samlet set ﬁnder vi dermed støtte til
emnehypotesen.
Vores undersøgelse af emneudviklingshypotesen i afsnit 5.5 viser et mindre entydigt
billede. For analysens 26 emner ﬁnder vi således blandede tendenser ift. om kønsforskellene bliver større eller mindre over tid. Idet kønsforskellen i emnefokus kun
bliver mindre for ﬁre emner over tid, ﬁndes der overordnet set ikke støtte til emneudviklingshypotesen. Denne konklusion skal dog ses i lyset af, at udviklingstendensen
inden for ﬂere emner mudres af gulveﬀekter, idet nogle politiske emner kommer og
går i den undersøgte periode. Samlet set konkluderer vi derfor, at kønsforskellene
folketingspolitikeres emnefokus generelt ikke formindskes over tid.
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Siden kvinder ﬁk valgret i 1915, har både Folketinget og det danske samfund udviklet
sig meget i relation til ligestilling mellem kønnene. Dette afspejles i, at lige under 40
% af Folketingets medlemmer i dag er kvinder. Men hvorfor er det vigtigt, at kvinder
er repræsenteret i Folketinget, når det danske samfund generelt er så ligestillet? Er der
forskel på, hvordan kvindelige og mandlige folketingspolitikere repræsenterer deres
vælgere, og hvordan har denne forskel i så fald ændret sig gennem de sidste 40 år?
Disse spørgsmål har vi med dette speciale sat os for at besvare ved at undersøge, hvordan kønsforskelle i folketingspolitikeres repræsentationsadfærd har udviklet sig over tid.
I specialet har vi opstillet et beskrivende casestudie af parlamentarisk tale i Folketingssalen fra 1976 til 2020, der tager afsæt i et unikt datasæt, som vi har konstrueret
ved at kombinere folketingstaler fra omtrent 40 år. Specialet tager sit teoretiske udgangspunkt i repræsentationslitteraturen, hvorfra vi henter det centrale argument om,
at kvindelige og mandlige folketingspolitikere har forskellige kønnede erfaringer, og at
de som konsekvens heraf vil agere repræsentanter på forskellige måder. Dette kobles
med litteratur om parlamentarisk tale, hvorfra vi udleder de tre dimensioner af tale
som specialet beskæftiger sig med: talemængde, sprogbrug og emnefokus.
Det korte svar på spørgsmålet: “Er der kønsforskelle på folketingspolitikernes repræsentationsadfærd?”, er ja. Inden for alle tre dimensioner af parlamentarisk tale ﬁnder
vi, at der i gennemsnit på tværs af casens tidsperiode er kønsforskelle. Der er dermed
forskel på, både hvor meget kvindelige og mandlige folketingspolitikere taler, hvilket
sprog de anvender, og hvilke emner de fokuserer på i Folketingssalen. De tydeligste
kønsforskelle ser vi ift. talemængde og emnefokus. Når udviklingen over tid belyses, er
svaret til gengæld lidt mindre entydigt. Således dykker vi nu ned i specialets konkrete
fund for hver af de tre dimensioner af parlamentarisk tale.
Med afsæt i deskriptiv statistik ﬁnder vi på tværs af hele specialets tidsperiode tydelige kønsforskelle i talemængde, hvor de kvindelige folketingspolitikere taler markant
mindre i Folketingssalen end deres mandlige kollegaer. Analysen af talemængdehypo-
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tesen tydeliggør, at parlamentarisk tale i Folketingssalen er et gode, der i høj grad er
forbeholdt en lille skare af folketingspolitikere. Her peger institutionelle forklaringer
på, at den meget regulerede og partistyrede adgang til talerstolen medfører, at taletid
oftere tilfalder ministre, partiledere og ordførere, roller hvor kvinder længe har været
forfordelt. Vores fund illustrerer ligeledes, at kvindelige politikere taler mindre, end
hvad deres andel af sæder i Folketinget tilskriver dem, en tendens der ikke forsvinder
over årene. Dette peger på, at danske kvinder til stadighed er en politisk minoritet, når
det kommer til mængden af parlamentarisk tale i Folketinget.
Som udgangspunkt for vores analyser af folketingspolitikernes sprogbrug har vi ﬁttet og
krydsvalideret 21 logistiske regulariserede regressionsmodeller med lasso-algoritmer.
Lidt ukonventionelt anvender vi i specialet performancemålene accuracy og AUCscoren som udtryk for kønsforskelle i sprogbrug. På denne baggrund konkluderer vi
ud fra Den Globale Model, at der eksisterer kønsforskelle i sprogbrug for hele casens
periode under ét, men at disse er statistisk snarere end substantielt signiﬁkante. Dette
fund sandsynliggør vi ved at inddrage ﬁre yderligere superviserede modeller. Herved
ﬁnder vi ikke støtte til sproghypotesen.
Specialets 16 tidsmodeller viser, at kønsforskellene i sprogbrug kommer i bølger snarere
end at mindskes over tid, hvorfor vi ikke ﬁnder støtte til sprogudviklingshypotesen. Her
ser vi imidlertid, at der i stort set alle folketingsperioder er substantielle kønsforskelle i
sprogbrug. Med dette overraskende fund ﬁnder vi støtte til sproghypotesen på et mindre aggregeret niveau. Dette forklarer vi ved at sandsynliggøre, at Den Globale Model
er præget af støj grundet udviklingen i det danske sprog over de sidste 40 år. Vores
analyse illustrerer således, at anvendelsen af AUC-scoren som udtryk for kønsforskelle
kan bidrage til at ekspandere rammerne for, hvornår og hvordan performancemål kan
anvendes i politologien.
For at undersøge kønsforskelle i folketingspolitikernes emnefokus har vi estimeret
en strukturel emnemodel med 60 emner, der både har en høj grad af semantisk og
prædiktiv validitet. Med afsæt i 26 udvalgte emner ﬁnder vi klare kønsforskelle i hvilke emner, kvindelige og mandlige folketingspolitikere taler om i Folketingssalen. Her
fremhæver vores fund, at der ses en stereotyp kønsforskel ift. de politikområder, som
kvindelige versus mandlige folketingspolitikere dedikerer taletid til gennemsnitligt over
hele tidsperioden. Dermed ﬁnder vi støtte til emnehypotesen.
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Inklusionen af kovariaterne køn og folketingsperiode i emnemodellen tillader, at vi
kan undersøge emneudviklingshypotesen. Denne undersøgelse viser, at der ikke er
nogen overordnet tendens for udviklingen i kønsforskelle på tværs af emnerne over tid.
I stedet ser vi, at udviklingen i kønsforskelle varierer fra emne til emne, hvor den for
nogle emner er stigende og for andre er stabil over perioden. Kun for meget få emner
er kønsforskellen faldende. Sammenlagt ﬁnder vi derfor ikke støtte til emneudviklingshypotesen. Idet ﬂere af vores emner forsvinder eller opstår over specialets 40-årige
tidsperiode, peger vores analyse på, at en emnemodel med få emner er fordelagtigt i et
longitudinalt studie, da hvert emne derved bliver bredere. Med denne indsigt bidrager
specialet med ny viden om brugen af emnemodeller til at studere politologiske problemstillinger over tid.
Samlet set viser specialets resultater dermed støtte til både talemængdehypotesen,
sproghypotesen og emnehypotesen, idet vi ﬁnder kønsforskelle i relation til både talemængde, sprogbrug og emnefokus. Omvendt viser vores fund ikke støtte til sprogudviklingshypotesen og emneudviklingshypotesen, idet vi konkluderer, at kønsforskellene
i parlamentarisk tale i Folketingssalen generelt ikke er blevet mindre over tid. Denne
konklusion er lidet opløftende, idet de kønsforskelle, vi ﬁnder, både er stereotype og
forfordeler de kvindelige folketingspolitikere.
Specialet kaster herved lys over, at der historisk har eksisteret kønsforskelle i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd, og at disse forskelle stadig eksisterer. Dette
understreger, at diskussionen om ligestilling i Folketinget både er vigtig og nødvendig.
Samtidig kræver det, at forskningen beskæftiger sig yderligere med årsagerne og løsningerne på de eksisterende kønsforskelle.
Vores beskrivende studie har koncentreret sig om at afdække eksistensen af kønsforskelle i Folketingssalen og har derfor ikke undersøgt, hvad disse kønsforskelle kan
skyldes, eller hvorvidt de udgør et demokratisk problem. Derfor runder vi af med at
diskutere dette i specialets afsluttende kapitel.
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Analysen efterlader os med nogle centrale spørgsmål, som det er nødvendigt, at vi
diskuterer yderligere. Disse spørgsmål relaterer sig til opgavens metodiske fundament
samt implikationerne af vores konklusioner. Med udgangspunkt i dette vil vi i afsnit
7.1 diskutere vores konklusioners målings- og eksterne validitet for at sandsynliggøre,
at vi reelt undersøger parlamentarisk tale, samt for at kunne generalisere vores fund
til andre cases. Dette danner grundlag for, at vi i afsnit 7.2 går skridtet videre og
diskuterer implikationerne ved vores fund ved at stille spørgsmålet, om kønsforskelle i
repræsentationsadfærd udgør et demokratisk problem. Afsluttende kommer vi i afsnit
7.3 med tre bud på, hvordan litteraturen kan drage nytte af vores fund af kønsforskelle i
Folketingssalen og anvende vores datasæt som et springbræt til fremtidig forskning.

7.1 Analysens validitet
Med et beskrivende maskinlæringsstudie er målingsvaliditet og ekstern validitet de to
mest relevante former for validitet, som vi kan diskutere, da intern validitet i højere
grad relaterer sig til kausalestimation (Andersen et al., 2020b, s. 106). Målingsvaliditet
og ekstern validitet er især vigtige at diskutere givet, at vi anvender maskinlæringsmodeller til at undersøge sprog. Her er validering essentielt, da sådanne modeller aldrig
fuldstændigt vil afspejle virkeligheden (Grimmer og Stewart, 2013, s. 270–271).
I dette afsnit tager vi de metodiske briller på og stiller først skarpt på specialets målingsvaliditet og dernæst den eksterne validitet og dermed generaliseringspotentialet ved
vores fund. Med dette afsnit kan vi sandsynliggøre, at de kønsforskelle, vi ﬁnder, ikke
er særegne for Folketinget, men at de også eksisterer i andre kontekster.
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7.1.1 Målingsvaliditet
Målingsvaliditeten i specialet knytter sig til, hvorvidt vores teoretiske konceptualisering af parlamentarisk tale stemmer overens med vores operationaliseringer af de tre
dimensioner af tale (Andersen et al., 2020b, s. 101).
Specialets målingsvaliditet er høj, når det kommer til talemængde. Dette skyldes, at
vi har medtaget samtlige folketingstaler i casens tidsperiode, og på baggrund af disse
summeret antallet af talestykker sagt af kvindelige og mandlige folketingspolitikere.
Herved måler vi talemængde på en måde, hvor vi ikke er afhængige af algoritmer, hvis
virkemåde er en black box for os. Idet vi antager, at den manglende data fra år 2007 og
2008 ikke har gjort vores datasæt biased, anser vi målingsvaliditeten for talemængde
som værende høj. Således bliver det relevant at diskutere målingsvaliditeten i relation
til sprogbrug, der er mindre entydig.
Vi kan ikke udelukke, at vores fund af kønsforskelle i sprogbrug er udtryk for, at
vi her også måler kønsforskelle i emnefokus. Emner er sammensat af ord, og det er
plausibelt, at folketingspolitikernes sprogbrug og især ordvalg varierer en del på tværs
af politikområder (Hargrave og Langengen, 2020, s. 11; Karvonen et al., 1995, s. 349). Vi
har forsøgt at tage højde for denne målingsvaliditetsproblematik i analysen med Finanslovsmodellen. Her fandt vi stadig kønsforskelle i sprogbrug, når vi kun undersøgte tale
inden for emnet ﬁnanspolitik, men det udelukker ikke, at der kan forekomme systematiske fejl i vores fund på baggrund af dette overlap (Andersen et al., 2020b, s. 104). Med
vores superviserede maskinlæringsmodeller sandsynliggør vi dog, at en sprogforskel
mellem kvindelige og mandlige folketingspolitikere eksisterer.
Det er straks vanskeligere at vurdere emnemodellens målingsvaliditet. Der ﬁndes ikke et objektivt rigtigt svar på, hvor mange meningsfulde emner, der bliver talt om i
Folketingssalen i perioden 1976-2020. Derfor er det ikke muligt at lave en endegyldig
vurdering af, hvorvidt vores emnemodel måler de “rigtige” emner. Dette skyldes, at det
er et subjektivt valg, hvor mange emner vores model skal indeholde, idet vi kan vælge
imellem at estimere en model med få brede emner eller ﬂere speciﬁkke emner. Her
viser analysen, at en emnemodel med 60 emner kan indfange speciﬁkke og teoretisk
interessante emner såsom ligestilling.
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Samtidig viser analysen også, at emnemodel med 60 emner indfanger energi og grøn
omstilling som to distinkte emner, hvilket vanskeliggør en analyse af, hvordan kønsforskellen i disse emner udvikler sig over tid. Dette illustrerer et trade-oﬀ mellem at have
en model med teoretisk interessante emner og en model med emner, der meningsfuldt
kan analyseres over tid. Overordnet set har vores emnemodel dog høj semantisk og
prædiktiv validitet, hvorfor den kan siges i høj grad at indfange virkeligheden i Folketingssalen.
En kilde til udfordringer med specialets målingsvaliditet, der er værd at nævne, relaterer sig til kvaliteten af vores data. Vores maskinlæringsmodeller er desværre ikke
magiske, alvidende teknologier, men afspejler kvaliteten af det data, der agerer input i
modellerne (Geddes, 2019). Såfremt vores data er utilstrækkeligt eller er af for ringe
kvalitet, er vores konklusioner ikke ret meget værd. Vi havde en del udfordringer med
datakvaliteten i den ældste del af datasættet, hvilket har medført, at vi har været nødsaget
til at fjerne data. Dette medfører, at kvaliteten i datasættet øges, men samtidig øges
risikoen for tilfældige eller systematiske målefejl også (King et al., 1994, s. 155–158). Vi
har ikke mulighed for at vurdere omfanget eller karakteren af disse potentielle målefejl,
da observationerne er fjernet pga. en blanding af tilfældige indscanningsfejl og ufuldstændige informationer. Overordnet set anser vi dog vores datakvalitet for at være høj
som følge af et nidkært arbejde med at rense data, og derfor ﬁnder vi ikke, at der skulle
være bekymrende udfordringer med målingsvaliditeten som følge af kvaliteten af vores
datasæt.
Specialets målingsvaliditet kan desuden udfordres af, at partiforskelle snarere end
kønsforskelle er årsagen til vores fund. Parti og køn samvarierer, og der har i mange år
været en tendens til, at ﬂere kvindelige folketingspolitikere er medlem af venstreorienterede partier, mens ﬂere mandlige folketingspolitikere er medlemmer af højreorienterede
partier (Kjær og Pedersen, 2004, s. 111; Brun, 2019). Denne samvariation åbner imidlertid døren til en større diskussion i litteraturen.
Diskussionen går på, om parti kan siges at være en såkaldt post-treatment eﬀekt på
køn. Såfremt parti er post-treatment, kan partiforskelle ikke forklare kønsforskelle, fordi køn kommer før parti i den politiske kausalitetstragt, hvorved der ikke skal korrigeres
for parti i en model (Hansen og Stubager, 2017, s. 387). Anlægges dette synspunkt, er
det ikke et problem for målingsvaliditeten i specialet, at køn og parti samvarierer. Vi går
ikke yderligere ind i denne diskussion, men bemærker blot, at det er en nævneværdig
kilde til kritik af vores studie, såfremt man ikke anser parti for at være post-treatment
på køn.
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Overordnet set ser vi ikke grund til at betvivle den samlede validitet af specialets
konklusioner på baggrund af udfordringer med målingsvaliditeten. Vi har derfor tillid
til, at vi indfanger de tre dimensioner af parlamentarisk tale og kønsforskelle heri. På
den baggrund diskuterer vi i næste afsnit den eksterne validitet af vores fund, og dermed
hvordan vores fund kan generaliseres.

7.1.2 Ekstern validitet og generalisering
Den eksterne validitet af specialets fund har en lidt anden karakter, end man oftest ser
ved politologiske studier. Dette skyldes, at vores sigte er beskrivende og ikke forklarende, hvorfor der er tale om deskriptiv og ikke kausal inferens (King et al., 1994, s. 7–8). På
denne baggrund diskuterer vi, om vores fund af kønsforskelle i repræsentationsadfærd
kan generaliseres til andre kontekster end Folketingssalen i 1976-2020.
Fordi vi anser specialets case som en least-likely case ift. at ﬁnde kønsforskelle i parlamentarisk tale, kan vi, i et vist omfang, generalisere vores fund til lande med parlamenter,
der er mindre ligestillede end det danske som f.eks. Holland og de baltiske lande (IDEA,
2020). Således er det sandsynligt, at man i sådanne kontekster vil ﬁnde kønsforskelle i
repræsentationsadfærd målt ved parlamentarisk tale, der er mindst lige så store som
dem, vi ﬁnder hos politikerne i Folketinget.
Samtidig vil i argumentere for, at vores fund også kan generaliseres til lande med
politiske systemer og en andel af kvindelige parlamentarikere, der ligner det danske
såsom Norge og Finland (ibid.). Vi ser dette som en plausibel tese, der dog skal efterprøves i disse lande for at teste dens gyldighed. Generaliseringspotentialet underbygges af,
at litteraturen, i overensstemmelse med vores fund, allerede har påvist kønsforskelle i
politikeres talemængde og emnefokus i ﬂere europæiske parlamenter (Bäck et al., 2014;
Bäck og Debus, 2019).
Det er ligeledes relevant at diskutere, om kønsforskellene kan gøre sig gældende for
andre eliter end folketingspolitikere. På mange måder er Folketinget nemlig en unik
institution i Danmark, da det er den elite i Danmark, hvor der er den største andel af
kvinder, samtidig med, at det er en af de mest magtfulde institutioner i Danmark (Kjær
og Pedersen, 2004, s. 121–122). Når vi alligevel konstaterer, at der er kønsforskelle i
folketingspolitikernes tale, er der grobund for, at disse forskelle også kan eksistere andre
steder i Danmark.
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Dette kunne f.eks. være i erhvervslivets top eller kommunalbestyrelser, hvor der generelt hersker en mindre grad af ligestilling sammenlignet med Folketinget (Fiig og
Verner, 2016). Både erhvervs- og kommunalbestyrelser er magtfulde, beslutningstagende fora, hvor interesser skal repræsenteres. Derfor kan vi forvente, at kønsforskelle i
talemængde, sprogbrug og emnefokus også vil eksistere her.
Således ﬁnder vi, at specialets konklusionerne har et vist generaliseringspotentiale
især ift. mindre ligestillede parlamenter og andre magtfulde danske beslutningstagende
fora. Det er dog stadig uklart, hvad implikationerne af kønsforskelle i repræsentationsadfærd er, og hvorvidt de udgør et demokratisk problem. Dette diskuterer vi i det
efterfølgende afsnit.

7.2 Konklusionens implikationer
Danmark har længe brystet sig af at være et foregangsland, når det kommer til ligestilling mellem kønnene, hvor særligt mandlige politikeres holdning er, at ligestilling
allerede er opnået (Dahlerup, 2018, s. 196). Set i dette lys er det relevant at diskutere,
om de vedvarende kønsforskelle, vi ﬁnder i politikernes repræsentationsadfærd over de
seneste 40 år, overhovedet udgør et demokratisk problem. I dette afsnit fremhæver vi
de implikationer, som vores fund af kønsforskelle i folketingspolitikernes talemængde,
sprogbrug og emnefokus kan have.

7.2.1 Kønsforskelle i talemængde
Vi ser tydelige og vedvarende kønsforskelle i talemængden i Folketingssalen, hvor kvindelige folketingspolitikere både taler mindre og har færre sæder i Folketinget, end de
mandlige folketingspolitikere har. Dette viser, at der repræsentationsmæssigt eksisterer
et dobbelt gender gap i Folketinget. Dette fund synes åbenlyst at være problematisk for
den politiske ligestilling mellem kønnene, fordi det viderefører en historisk tendens,
hvor kvinder har været en politisk undertrykt og ekskluderet gruppe (Dahlerup, 2013,
s. 155–158). Specialets fund understreger dermed, at kvindelige politikere fortsat er
ulige ift. mændene i en af Danmarks mest magtfulde institutioner. En implikation heraf
er, at kvinder i mindre grad har mulighed for at gøre deres argumenter og erfaringer
gældende i lovgivningsprocessen relativt til mandlige folketingspolitikere.
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Desuden konkluderer vi, at nogle enkelte folketingspolitikere taler væsentligt mere end
andre. En årsag til kønsforskellen i talemængde kan ﬁndes i en institutionel forklaring
om, at mandlige folketingspolitikere overordnet set besidder en større andel af de af
magtfulde poster, der fordrer mere taletid i Folketingssalen. Dette argument har historisk set relevans, idet disse poster som ministre, partiledere og politiske ordfører i
tidens løb primært har været og til stadighed primært er besat af mænd (Larsen, 2015;
Hoﬀmann-Hansen og Fabricius, 2020; Folketinget, 2020h; Folketinget, 2020i). Partierne
fordeler internt disse roller, og en implikation af denne mangel på ligestilling i partierne
er således kønsforskelle i talemængden på gulvet i Folketingssalen. Der er imidlertid
kommet ﬂere kvinder i magtfulde roller i partierne inden for de seneste år, og derfor
kan kønsforskellen i talemængde ikke udelukkende forklares institutionelt.
Kønsforskellene i talemængde kan også skyldes adfærdsmæssige forklaringer, som
f.eks. at kvindelige folketingspolitikere bruger færre ord på at fremføre deres argumenter end deres mandlige kollegaer. Det kan i et vist omfang bakkes op af litteraturen,
der påviser, at kvinder er mere konkrete i deres sprogbrug (Hargrave og Langengen,
2020; Grey et al., 2002, s. 23). Et modargument til dette er dog, at Folketingssalen alt
andet lige er en proﬁleret talerstol, som benyttes til at skaﬀe omtale i medierne og
udbrede budskaber til vælgerne for at sikre genvalg (Proksch og Slapin, 2014b, s. 22;
Bächtiger, 2014, s. 146). Vores fund af kønsforskelle i talemængde over tid har dermed
den implikation, at mandlige folketingspolitikere alt andet lige får ﬂere argumenter og
mere eksponering pr. sæde i Folketinget, end de kvindelige folketingspolitikere gør.
I kraft af, at vi både ser et dobbelt gender gap, og at kønsforskelle i talemængde er
konsistente over tid, indikerer det, at der i Folketingssalen eksisterer strukturer, der
privilegerer mandlige politikere ift. tale. I sig selv er dette problematisk. Det bliver imidlertid ikke mindre problematisk af, at ca. en tredjedel af alle folketingspolitikere i 2015
tilsluttede sig ideen om, at ligestilling er så godt som opnået i Danmark (Dahlerup, 2018,
s. 196). Dette danner nemlig grobund for, at disse kønsforskelle ikke adresseres, fordi
der er en diskurs om, at de ikke eksisterer. Specialets fund af kønsforskelle i talemængde
udfordrer denne diskurs, og understreger herved vigtigheden af beskrivende forskning.
De potentielle demokratiske problematikker ift. kønsforskelle i talemængde er åbenlyse.
Det er dog straks sværere at vurdere, om kønsforskelle i sprogbrug kan siges at være et
demokratisk problem, hvilket vi diskuterer i næste afsnit.
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7.2.2 Kønsforskelle i sprogbrug
I udgangspunktet er det et demokratisk sundhedstegn, at vi ﬁnder forskelle i sprogbrug
over så lang en tidsperiode. Det signalerer nemlig, at der længe har været plads til
forskellighed i argumenter og ordvalg i Folketingssalen, hvilket overordnet set styrker
den demokratiske debat (Eemeren, 2008, s. 50).
Samtidig kan vi med specialets teoretiske fundament sandsynliggøre, at kønsforskellene
i sprogbrug indikerer repræsentation af danske kvinder i Folketinget (Childs og Lovenduski, 2013, s. 493–494). Vi ser ingen grund til, at det samme ikke også skulle gælde for
mænd. Herved kan en kønsforskel i sprogbrug ses som et udtryk for, at kønnede erfaringer får lov til at komme til udtryk i repræsentationsadfærd i Folketinget, hvilket vores
fund antyder, at de gør over de sidste 40 år. Set i dette lys har kønsforskelle i sprogbrug
demokratiske implikationer, idet kvindelige politikere derfor vil kunne repræsentere
kvinder bedre, når de kommer til orde. Herved kan kønsforskelle i folketingstale altså
anskues som et demokratisk sundhedstegn.
Ud fra vores teoretiske fundament er det således først et demokratisk problem, hvis de
kønnede erfaringer ikke kan komme til udtryk igennem sprogbrug. Det kunne nemlig
antyde, at kvinderne over tid er blevet socialiseret ind i mænds måde at tale, argumentere og debattere på. Det er der ikke umiddelbart nogle tegn på, hvis vi udelukkende
kigger på specialets fund af vedvarende forskelle i sprogbrug.
Hvis vi derimod sammenholder kønsforskellene i folketingspolitikernes sprogbrug
med kønsforskellene i deres talemængde, opstår et potentielt demokratisk problem.
En naturlig følgevirkning af kønsforskellene i talemængde er nemlig, at mandlige folketingspolitikeres sprogbrug er mest udbredt i Folketingssalen de sidste 40 år. Kobles
dette med forskning der ﬁnder, at mandlige politikeres sprogbrug er mere fjendtligt,
så efterlades vi med en mere fjendtlig sprogbrug i Folketingssalen, end hvis kvindelige
politikeres andel af tale i Folketingssalen tilsvarede deres andel af sæder (Grey et al.,
2002, s. 23; Hargrave og Langengen, 2020, s. 2–3). Denne fjendtlige jargon kan potentielt
have implikationer for de danske vælgere.
Fjendtlig sprogbrug og retorik er nemlig ikke velset blandt de danske vælgere. Fjendtlig
politisk argumentation kan derfor skabe øget mistillid til folketingspolitikere, som
danskerne i forvejen ikke har specielt meget tillid til (Kock, 2019; Sahlholdt, 2019). På
trods af, at vi ikke kan påvise eksistensen af en sådan kausal sammenhæng, kan det
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sandsynliggøres, at fjendtligt sprogbrug i Folketingssalen kan medvirke til at fastholde
vælgernes lave tillid til politikerne, især når kønsforskellene ikke mindskes over tid.
Dette er i så fald et demokratisk problem, der strækker sig ud over kønsforskelle i
Folketingssalen, da det peger på en fundamentalt uholdbar relation mellem vælgere og
politikere.
Isoleret set er det svært at pege på negative demokratiske implikationer af kønsforskellene i sprogbrug i Folketingssalen, omend det kan pointeres, at det i sidste instans kan
medføre mere fjendtlig retorik i Folketingssalen. Dermed bliver det relevant at diskutere
implikationerne af vores fund af kønsforskelle i folketingspolitikernes emnefokus.

7.2.3 Kønsforskelle i emnefokus
I forlængelse af vores fund i relation til emnefokus er det derfor oplagt at diskutere,
hvad disse kønsforskelle betyder for repræsentationen af danske kvinder og mænd i
Folketinget, og dermed om kønsforskellene i folketingspolitikernes emnefokus udgør
et demokratisk problem.
Litteraturen om køn og interesser anlægger ofte en tilgang, hvor interesser og emner
sættes lig hinanden. Dette er dog en problematisk tilgang til emnefokus, hvilket bliver
tydeligt, når vi bl.a. kigger på emnerne sundheds- og transportpolitik. I Danmark lever
kvinder i gennemsnit ﬁre år længere end mænd, hvilket taler for, at sundhedspolitik ikke
er en særlig kvindeinteresse (Danmarks Statistik, 2020). Mænd rammes i højere grad af
kroniske sygdomme som kræft og kredsløbssygdomme, og der ses en overdødelighed
af mænd for mange diagnoser, hvorfor sundhedspolitik i høj grad også er i mændenes interesse (Strandberg, 2020). Dertil kommer, at kvinder også kan have interesse i
f.eks. transport, da ﬂere kvinder end mænd både anvender og er afhængige af kollektiv
traﬁk (Breengaard, 2007, s. 8–9). Alt dette taler for, at kønsforskelle i emnefokus ikke
skyldes, at folketingspolitikerne blot repræsenterer interesser hos vælgere af samme køn.
Såfremt vi tolker kønsforskellene i folketingspolitikerens emnefokus som et udtryk for
kønnede interesser, så reproduceres eksisterende kønsforskelle blindt. Disse forskelle bevirker nemlig, at kønnede problematikker overses i lovgivningsprocessen, fordi
politiske emner over en periode på 40 år domineres af folketingspolitikere med ensartede kønnede erfaringer. Således er mænds kønnede erfaringer mindre til stede i
parlamentarisk tale om sundhed, og kvinders kønnede erfaringer mindre til stede i tale
om transport. En implikation heraf kan være lovgivning med kønsmæssig bias, når de
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kønnede erfaringer ikke agerer input i processen. Dette er både ineﬀektivt lovgivningsarbejde og demokratisk problematisk, da det kan reproducere strukturelle uligheder i
det danske samfund.
Her kan vores egen opdeling af kvinder og mænds kønnede erfaringer også kritiseres
for at være essentialistisk, da det fremstiller dem som to adskilte, homogene grupper.
Her er en vigtig pointe dog, at ligelig repræsentation af kvinder og mænd inden for alle
politikområder alt andet lige vil medføre, at lovgivningsprocessen bliver informeret af
et bredere spektrum af holdninger og erfaringer (Childs og Lovenduski, 2013, s. 493).
Dette skyldes, at muligheden for at repræsentere diversiteten i relation til alder, etnicitet
og klasse derved også øges inden for kvinde- og mandegruppen (Dahlerup, 2014, s. 75).
Det demokratiske problem ved kønsforskellene forsvinder imidlertid ikke blot ved at
påpege, at andre repræsentationsparametre også skal opfyldes.
Desuden er det nødvendigt at adressere kønsforskelle for at opnå en større grad af
ligestilling, særligt når det viser sig, at forskellene ikke mindskes over tid. Det er nemlig
kun ved at arbejde med de eksisterende kønsforskelle, at de strukturer, der giver kvindelige og mandlige folketingspolitikere forskellige strukturelle vilkår, kan ændres over tid
(Wängnerud, 2009, s. 66). Det er derfor vigtigt at anerkende kønsforskelle i emnefokus
og implikationerne heraf for ikke at reproducere de samme mønstre de næste 40 år.

7.3 Afsæt til videre forskning
Specialet har taget temperaturen på kønsforskelle i folketingspolitikeres repræsentationsadfærd i perioden 1976-2020 ved brug af maskinlæring. Dette anser vi som et
vigtigt første skridt i en forskningsdagsorden om repræsentationsadfærd i Folketinget,
et empirisk underbelyst litteraturfelt. Vi ser tre centrale områder, hvor fremtidig forskning kan anvende vores fund og unikke datasæt til at belyse samspillet mellem køn og
repræsentation i Danmark yderligere.
For det første vil det være interessant at undersøge, om kønsforskelle i folketingspolitikernes repræsentationsadfærd stemmer overens med kønsforskelle i danske vælgeres
holdninger og interesser. Dette er en oplagt forskningsmulighed, da det i kombination
med specialets konklusioner vil give et komplet billede af kvinder og mænds substantielle repræsentation i Danmark. Her ville det mest oplagte at beskæftige sig med være,
om der blandt danske vælgere ses samme kønsforskelle, som vi ﬁnder i folketingspoliti-
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kernes emnefokus. Således vil fremtidig forskning kunne kvaliﬁcere, om det i Danmark
gør sig gældende, at kvindelige folketingspolitikere alt andet lige repræsenterer danske
kvinders interesser bedre, og omvendt for mændene, når de taler i Folketingssalen. I
den forbindelse er vores speciale blot det første spadestik til at et dansk forskningsfelt
om kvinders substantielle repræsentation.
For det andet vil det være givende for fremtidig forskning at dykke ned i, om parlamentarisk tale i Folketingssalen udgør en særligt kønnet form for repræsentationsadfærd.
Det vil give et mere komplet billede af kønsforskelle i repræsentationsadfærd, hvis
f.eks. tale ved samråd og udvalgsmøder blev undersøgt. Både samråd og udvalgsmøder
er mindre formelle fora uden samme mediebevågenhed eller mængde af regler for,
hvornår og om hvad politikerne må tale. Derfor ville det være interessant at se, om
kønsforskelle i tale manifesterer sig her. Såfremt de kønsforskelle, vi ﬁnder, ses i anden
repræsentationsadfærd, vil det alt andet lige være mere plausibelt, at Folketinget er en
kønnet institution. Samtidig er det også muligt at forestille sig, at kønsforskelle både kan
øges og mindskes af graden af formalitet i et forum. Derfor ville det være interessant at
udvide typerne af repræsentationsadfærd, der undersøges.
For det tredje vil det være gavnligt at berige specialets konklusioner med kvalitative data. Dette ville bidrage til, at individuelle forskelle mellem folketingspolitikerne
bringes i spil, og kan dermed afdække nogle af de huller, som vores forskningsdesign med
maskinlæring og big data naturligt har. Observation ville f.eks. være et godt metodisk
supplement til maskinlæringsmodellerne, idet tolkning og iagttagelse af folketingsdebatterne ville kunne belyse individuelle kønsforskelle blandt folketingspolitikeres
repræsentationsadfærd og dermed nuancere specialets konklusioner (Elklit og Jensen,
2020, s. 171). Samtidig ville observation af folketingspolitikerne bidrage med at afdække
i hvilken grad det talte ord i Folketingssalen afviger fra de transskriberede tekster, der
udgør specialets datagrundlag. Ved at danne et indtryk af debatternes afvikling og betydningen af nonverbale elementer, ville observation således kunne kvaliﬁcere validiteten
af specialets konklusioner (ibid., s. 174). Således vil fremtidig forskning med fordel
kunne inddrage andre metodiske tilgange til at studere og kvaliﬁcerer dynamikkerne
bag de kønsforskelle, vi ﬁnder.
Ovenstående forslag til videre forskning vedrørende køn og repræsentation understreger, at vi har at gøre med et forskningsfelt, der i en dansk kontekst er relativt
underbelyst, både empirisk og teoretisk. Dette speciale bidrager med at støbe fundamentet til videre forskning inden for denne litteratur og understreger vigtigheden af, at
diskussionen om kønsforskelle i repræsentation i Danmark og Folketinget fortsætter.
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Samtidig pointerer specialet, at vedvarende kønsforskelle i Danmarks mest magtfulde
institution bør få mere opmærksomhed, også selvom ligestillingen synes at gå den
rigtige vej i det danske samfund. Specialet tydeliggør nemlig, at kønsforskelle stadig
eksisterer i år 2020, og endnu mere bekymrende, at de ikke ser ud til at forsvinde over
de sidste 40 år. Derfor er det vores ydmyge håb, at dette speciale kan bidrage til, at
kønsforskellene i repræsentationsadfærd anerkendes, så vi kan opnå reel ligestilling
mellem kønnene både på Christiansborg og i det danske samfund mere generelt.
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8

Specialets bilag kan ﬁndes i det separate bilagsdokument.

8.1 Bilag A: Bilag til metodekapitlet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.1: Oversigt over variable i specialets datasæt
A.2: Stikprøve på 50 taler til tjek af datovariablen
A.3: Liste over folketingspolitikere uden fornavne eller med udeﬁnerbare navne
A.4: Confusion-matrix til Ridge-model
A.5: Oversigt over de 16 superviserede tidsmodeller
A.6: Plots over modeller med 40, 50 og 70 emner
A.7: Oversigt over alle 60 emner i specialets emnemodel
A.8: Plot over udvalgte emners eksterne semantiske kohærens
A.9: Hyppige ord samt FREX, lift og scoreord for de 26 emner

8.2 Bilag B: Bilag til analysekapitlet
• B.1: Confusion-matricer til de 21 superviserede modeller
• B.2: ROC-kurver for fem superviserede modeller
• B.3: Sammenligning af accuracy-målet for den Globale model, Politikermodellen
og Tidsrobusthedsmodellen
• B.4: Accuracy-mål, AUC-scorer, konﬁdensintervaller og baseline for de 21 superviserede modeller
• B.5: Regressionstabeller til emnehypotesen
• B.6: Regressionstabeller til emneudviklingshypotesen
• B.7: Interaktionsplot for de 21 emner der ikke er medtaget i analysen
• B.8: Tabel over udviklingen i interaktionsplots for de 26 emner

173

8.3 Bilag C: Bilag til datagrundlag
• C.1: R-kode til kategorisering af køn, datarens og preprocessering og træning af
de 21 superviserede lasso-modeller
• C.2: R-kode til analyse af talemængde og sprogbrug
• C.3: R-kode til estimering og analyse af emnemodellen
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