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Abstract 
 
Over the last decades there has been a steady increase in the representation of women 

on the political arena. Despite of this there are still fewer women in comparison to 

men in political organs particularly at the municipal level. It is therefore of great 

importance to examine which different factors that tend to effect the female 

representation at this level. Doctor of philosophy at Umeå University Jessika Wide 

presented in a study from 2000 that the share of women in the municipal councils 

tended to depend upon cultural, socio-economical and political factors. Other scholars 

also mean that women have specific interests and therefore are more represented in 

some areas. This thesis has tested if these theories and results of earlier research also 

can explain female representation in municipal boards in Sweden at present fiscal 

year. This was done by formulating hypotheses which was tested via statistical 

measures and regression analyzes. The main findings where that presented theories 

and factors stated by earlier research in general could help us to explain the female 

representation also in municipal boards although the variations between the single 

municipals are huge. Therefore one should not jump to much large conclusions of 

these results. Although one could say that the findings in this thesis can serves as 

indicators on the road of explaining female representation in municipal boards.   

 

Keywords: Regression-analyzes, municipal boards, female representation                  
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1. Introduktion 

 
1.1 Kvinnor i kommunal politik – en inledning 

”The social subordination of women thus stands out an isolated fact in modern social 

institutions; a solitary breach of what has become of their fundamental law; a single 

relic of an old world of thought and practices…”1 

 

John Stuart Mill 

 

År 1992 trädde en ny kommunallag i kraft. En kommunallag som innebar att de 

enskilda kommunerna fick en mycket större frihet att bestämma över sin politiska 

organisation. Detta medförde en påtaglig förändring av den kommunala 

organisationen. En förändring som bl a inneburit att i snitt var fjärde nämnd 

avskaffats vilket i sin tur medfört att ca. 15 000 kommunalpolitiska uppdrag 

försvunnit. Trots detta finns det alltjämt en stor mängd förtroendeuppdrag kvar inom 

de svenska kommunerna. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunala 

nämnder utgör inte mindre än ca. 70 000 uppdrag, delade meningar råder dock om 

denna utveckling. En del talar om revolution och ger utvecklingen en positiv 

beskrivning, de talar om demokratisk reformation och en ökad politisk styrning. 

Andra som värnar ett deltagarideal2 benämner utveckling som nämndslakt och har 

varnat för att demokratiska värden är i fara.3   

 

Lika politiskt inflytande är ett sådant demokratiskt värde. I linje med deltagaridealet 

bör således inga samhällsgrupper vara systematiskt underrepresenterade i politiska 

organ. 4  Trots detta har könstillhörigheten stor betydelse inom svensk 

kommunalpolitik. Män dominerar den kommunala politiken när det gäller såväl 

politisk aktivitet som politiskt inflytande. Ett politiskt uppdrag för kvinnor är än idag 

förknippat med större svårigheter och problem i jämförelse med männen. Män 

bedriver ett aktivt maktutövande genom att lägga beslag på de mest statusfyllda 

uppdragen vilket gör att kvinnor utestängs från högre maktpositioner som exempelvis 

                                                
1 Bergqvist 1994: 11 
2 Ett ideal som värnar ett utbrett politiskt deltagande bland medborgarna.  
3 Hagevi 2000: 75 
4 Hagevi 2000: 61 
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ordförandeposter, uppdrag i kommunstyrelse, heltidsavlönande uppdrag etc.5 Därför 

har relativt starkt fokus under 1990-talet riktats mot kvinnors underrepresentation i 

politiken. De politiska partierna har även dessa på olika sätt markerat intresse för att 

förändra situationen.6  

 

Trots att den kommunala kvinnorepresentationen de senaste decennierna ständigt ökat 

har de politiska partiernas intresse för rådande situation framförallt gett eko på 

nationell nivå. Sverige ligger i topp internationellt sett när det gäller andelen kvinnor i 

det nationella parlamentet7 men på kommunal nivå är den kvinnliga representationen 

jämförelsevis låg. Jessika Wide, forskare vid Umeå universitet, har i en studie 

undersökt och förklarat den lokala variationen i kvinnorepresentation i 

kommunfullmäktige 1982 och 1998. Wide fann att den genomsnittliga andelen 

kvinnor i kommunfullmäktige ökat från 29 % 1982 till drygt 41 % 1998 men att 

skillnaderna mellan de enskilda kommunerna var stora. Förklaringarna i 

kvinnorepresentationen menade Wide låg i bl a socioekonomiska, kulturella och 

politiska strukturer.  

 

Med detta som bakgrund och för att föra utvecklingen och forskningen på området 

vidare torde det vara av största intresse att på samma sätt studera och analysera de 

kommunalpolitiska nämnderna i Sveriges kommuner.         

 

En övergripande problemformulering som därmed kan ställas är således: Vilka 

faktorer kan förklara kvinnors representation i kommunala nämnder?    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Hagevi 2000: 61 
6 Ibid 
7 Sveriges Riksdag 
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1.2 Uppsatsens syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad som tenderar att påverka den kvinnliga 

representationen i kommunalpolitiska nämnder samt hur denna representation ser ut i 

Sveriges kommuner 2009. 

 

1.3 Avgränsningar 

Inom ramen för denna studie har avgränsningar skett i den mån att endast en stat och 

dess kommuner undersöks under ett specifikt år. Sverige ses som en av de mer 

jämställda staterna i världen men trots detta är kvinnorepresentationen på 

kommunalnivå låg. Sverige ter sig således som ett intressant fall att undersöka i syfte 

att utröna kvinnors deltagande kommunalpolitiska nämnder8.  

 

Att undersöka flera år hade i sammanhanget varit möjligt men inte tillfört denna 

undersökning något då någon förändring över tid ej avses undersökas inom ramen för 

denna uppsats. 

  

1.4 Disposition   

Denna uppsats inleds av ett introduktionskapitel. I detta kapitel ges en inledande 

presentation av ämnet 9  vilken avslutas med uppsatsens övergripande 

problemformulering. Därefter presenteras uppsatsens syfte och tillhörande 

avgränsningar som gjorts inom ramen för uppsatsen. Detta följs av mer precisa 

frågeställningar i syfte att besvara den övergripande problemformuleringen. 

 

Studiens andra kapitel inleds av en genomgång av lämpliga teorier. Därefter 

presenteras tidigare forskning om kvinnlig representation på såväl nationell som 

kommunalnivå. Kapitlet avslutas med att hypoteser härleds utifrån presenterade 

teorier och tidigare forskning.  

 

Kapitel tre i behandlar den metod och det material som använts. Kapitlet inleds med 

en presentation av den teoriprövande ansatsen. Inom ramen för denna presentation 

behandlas även vikten av operationalisering samt begreppet validitet. Detta följs av 

ett kort avsnitt som behandlar kvinnoforskningen och den kvantitativa metoden och 
                                                
8 Se rubrik ”3.4 Design och val av fall”. 
9 Kvinnor i kommunal politik 
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därefter följer en redogörelse av den linjära regressionsanalysen. Efter denna 

redogörelse följer en presentation av studiens design och val av fall. Därefter 

definieras och operationaliseras denna studies centrala begrepp för att ge läsaren 

större förståelse för innebörden av dessa begrepp och de resultat som sedermera 

presenteras inom ramen för denna uppsats. En mer grundlig presentation av de 

variabler som ingår i denna studie följer därefter medan kapitlet avslutas med en 

källkritisk granskning av det material som använts. 

 

Uppsatsens fjärde kapitel behandlar de empiriska resultaten. Detta kapitel inleds med 

en presentation av den kvinnliga representationen i kommunala nämnder såväl totalt 

som i de specifika kodade nämnder10 som ingår i uppsatsen för att ge en övergripande 

bild av hur denna representation ser ut och om möjligt redan på detta stadium avvisa 

eller ge stöd åt lämpliga teorier. Kapitlet avslutas med en multipel linjär 

regressionsanalys i vilken uppsatsens presenterade hypoteser11 testats. 

 

Därefter följer ett kapitel om de avslutande slutsatser som kan dras i samband med 

denna studie. I detta kapitel sker en återanknytning till uppsatsens övergripande 

problemformulering 12 och studiens syfte13  för att klargöra att dessa besvarats och 

uppfyllts. Därefter analyseras de resultat som i den empiriska analysen påvisats 

genom att återkoppla dessa till presenterade teorier och tidigare forskning. 

 

Uppsatsen avslutas med ett kapitel om förslag till framtida forskning inom området. 

Detta kapitel behandlar sådant som av olika anledningar ej kom med eller togs upp 

inom ramen för denna uppsats och hur denna studie således skulle kunna utvecklas 

och i viss mån förbättras.             

 

1.5 Uppsatsens frågeställningar 

Ett antal underfrågeställningar kommer i uppsatsen att ställas i syfte att besvara den 

övergripande problemformuleringen. Detta medför en tydligare röd tråd då dessa 

frågeställningar kommer besvaras i den ordning som de nedan presenteras. Detta gör i 

                                                
10 Se ”3.6.2 Oberoende variabler” 
11 Se ”2.7 Hypoteser”. 
12 Se 1.1 Kvinnor i kommunal politik – en inledning”. 
13 Se ”1.2 Uppsatsens syfte”. 
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sin tur att läsaren lättare kan följa med i de resultat och den slutsats som i uppsatsen 

framställs. 

 

Först och främst ter det sig lämpligt att mer specifikt studera kvinnor inom 

kommunalpolitiska nämnder. Därför ter det sig intressant att titta på hur stor den 

faktiska andelen kvinnor är, såväl totalt sett som inom ett antal specifika nämnder 

inom den enskilda kommunen. Uppsatsens första frågeställning är således: 

 

 Hur ser kvinnorepresentationen ut i kommunalpolitiska nämnder? 

 

När denna frågeställning är besvarad vet vi hur väl kvinnor är representerad i de 

kommunalpolitiska nämnderna. Det ter sig således lämpligt att utreda vad denna 

representation beror på, d v s vilka faktorer som ligger bakom denna representation. 

Den andra och tillika avslutande frågeställningen i denna uppsats lyder således: 

 

 Vad påverkar andelen kvinnor i kommunalpolitiska nämnder? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras teorier kring kvinnor och deras politiska representation, 

specifika kvinnliga intressen, kvinnors underordnade ställning i samhället, s k 

könskontrakt samt tidigare forskning om kvinnlig representation på såväl nationell 

som kommunal nivå. Kapitlet avslutas med en presentation uppsatsens hypoteser.     

 

2.1 Kvinnor och politisk representation 

Ökad kvinnlig representation på den politiska arenan är av stor vikt. Tre 

huvudargument för ökad kvinnlig representation kan i sammanhanget lyftas fram. För 

det första handlar det om rättviseargumentet. Allas lika rättigheter är en förutsättning 

för en fungerande demokrati. Det är således kvinnors rättighet att delta i politiken på 

samma villkor som männen. Demokrati uppnås när båda könen är närvarande och 

rättvist representerade.14  

 

Det andra argumentet är resursargumentet. Här handlar det om att kvinnor behövs 

inom politiken och ses som en resurs som samhället inte har råd att vara utan. 

Förändring skapas genom att få in kvinnor på beslutsfattande positioner i samhället 

och när de väl är där kan de vara med och forma politiken. Kvinnor ses alltså som 

någon form av särintresse som skall komplettera det manliga allmänintresset.15  

 

För det tredje handlar det om intresseargumentet. Enligt detta argument är det viktig 

med kvinnlig representation inom politiken då män och kvinnor har olika intressen. 

Män kan därför inte företräda kvinnor och alla kvinnor, menar anhängare av detta 

argument, har ett gemensamt intresse av att få vara med i politiken. Detta innebär 

dock ej att de alltid är helt överens i politiska sakfrågor.16        

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Wide 2000: 5 
15 Ibid 
16 Ibid 



Statsvetenskap D (PO5194)                                                             Marc Gudmundsson 
Uppsatskurs  

 12 

2.2 Genussystemet 

Genussystemet var en teoretisk diskussion som växte fram under slutet av 1980-talet 

och som har sina rötter i tidigare feministiska patriarkatsteorier 17  och 

socialantropologisk18 forskning. I genussystemet ställs maktrelationer mellan könen i 

centrum och i svensk tappning har denna främst utvecklats av historikern Yvonne 

Hirdman. I sin linda uppkom denna diskussion när det även utanför ramarna för 

kvinnoforskningen blev allt mer vanligt att rikta uppmärksamhet mot kvinnors 

position i samhället.19  

 

Sedan könsskillnader mer allmänt uppmärksammats har den stora skiljelinjen mellan 

feministisk forskning och annan forskning inte handlat om hur samhället ser ut med 

avseende på kvinnors och mäns positioner utan snarare förklaringar till rådande 

könsmönster och huruvida man överhuvudtaget ansett könsskillnader vara ett 

intressant problem att lyfta fram. Dock kan det något förenklat sägas att båda 

traditionerna är överens om att kvinnor i större utsträckning än männen befinner sig 

utanför politikens områden.20  

 

Inom icke-feministisk forskning ligger huvudpoängen i att kvinnors situation inte kan 

förklaras av deras kön. Man menar istället att kvinnor i likhet med andra grupper sägs 

sakna egenskaper som är fördelaktiga i det offentliga livet och gynnsamt för politiskt 

deltagande såsom utbildning, fast position på arbetsmarknaden etc. Till detta har 

dessutom lagts en högre grad av ”bundenhet” för kvinnor genom deras större ansvar 

för hem och familj.21  

 

Den feministiska forskningen22 menar tvärtom att kön är den mest avgörande faktorn 

i samhället. Man menar att män upprätthåller sin makt över offentligheten i egenskap 

av att man är just män och att samhällssystemen är uppbyggda på ett sådant sätt att 

                                                
17 Teorin om ett system som ger män makt på kvinnors bekostnad. 
18 Beskrivningen och analysen av samhällsformer och människors relationer till varandra i sin 
omgivning.  Socialantropologin belyser sociala och kulturella variationer i mänskligt handlande och 
tänkande uppstår, vilka konsekvenser de får och hur de upplevs samt vad mänskligheten har 
gemensamt.  
19 Oskarson och Wängnerud 1995: 16 
20 Ibid 
21 Ibid: 17 
22 Notera att det finns en mängd olika feministiska forskningsinriktningar, här ges endast en generell 
bild av den feministiska forskningen. 
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män genom olika nätverk kontrollerar alla väsentliga beslutsprocesser. Genom att 

hållas utanför dessa avgörande sammanhang underordnas kvinnan och övriga 

förklaringar till skillnader mellan kvinnor och män är endast del-förklaringar inom 

denna övergripande struktur.23  

 

En sammanfattande skiljelinje mellan dessa forskningsinriktningar handlar om den 

etablerade föreställningen att kvinnor utgjort ”problemet”. För även inom icke-

feministisk forskning har det konstateras att kvinnors position i samhället medfört ett 

minskat politiskt inflytande. Förklaringarna till detta fenomen riktades dock ej mot 

något övergripande system utan istället mot de enskilda personerna. Teorier om 

könsroller utvecklades och det sades att det låg i den kvinnliga könsrollen att i högre 

grad ägna sig åt hem och familj och att välja andra typer av utbildningar än män. Man 

menade att politiska resurser skulle stärkas om kvinnors grad av delaktighet i 

politiken skulle öka.24  

 

Kritiken från feministiskt håll riktade i huvudsak in sig på beskrivningen om kvinnor 

som resurssvaga medborgare, en beskrivning som vilar på en föreställning om att 

maktrelationen mellan könen är oproblematisk. Feminister hävdar således att 

kvinnors position i jämförelse med män är ett större problem än tillgång till vissa 

resurser. Man menar att genomgripande förändringar av samhället krävs för ett 

upphävande av rådande könsordningar.25 

 

2.3 Teorin om kvinnors underordnade ställning 

Kvinnoforskare menar att det finns något grundläggande i kvinnors sociala position 

som skär genom andra skiktningar i samhället. Utgångspunkten i diskussionen om 

genussystemet är som tidigare nämnts26 att kvinnor socialt sett har en lägre status än 

män i samhället. Detta begrepp har inom kvinnoforskningen utvecklats i den mån att 

det fått en maktaspekt inbyggd i sig. Den kvinnovetenskapliga diskussionen om 

genussystemet är därmed en diskussion om kvinnors underordning.27  

 

                                                
23 Oskarson och Wängnerud 1995: 17 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Se rubrik ”2.2 Genussystemet”  
27 Oskarson och Wängnerud 1995: 19 
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På en mer teoretisk nivå handlar genussystemet om att kategorierna kvinnligt och 

manligt är socialt och kulturellt skapade. Hirdman menar att dessa kategorier skall ses 

som ”lösa inhägnader” som man sätter ramar kring för att förstå relationer mellan 

kvinnor och män i ett samhälle. Enligt Hirdman finns föreställningar om vad om är 

typiskt för kvinnor och män i ett samhälle på olika nivåer och just konsekvenserna av 

dessa generella tankemönster är vad den feministiska versionen av genussystemet vill 

komma åt.28  

 

Det mest grundläggande i genussystemet är de processer som skapar olikhet och 

hierarki. Kategorierna kvinnligt och manligt utmärks av att de är olika varandra och 

att kategorin manlighet är överordnad i systemet, menar kvinnoforskare. Hirdman 

hävdar utifrån detta perspektiv att genussystemet drivs av två lagar: den manliga 

normens primat och könens isärhållande. Hon menar att kvinnor helt saknar möjlighet 

till status då det män är och gör står som måttstock i samhället. Den underordnade 

positionen som kvinnor enligt kvinnoforskare har sägs bero av ett begränsat 

samhälligt utrymme jämfört med män och att män som grupp kontrollerar att kvinnor 

hålls utanför de områden där den avgörande makten finns.29  

 

2.4 ”Könskontrakt” 

Utmärkande för det moderna samhället är konflikten mellan könssegregerade och 

könsintegrerande krafter. Hirdman menar att det ständigt pågår en omförhandling av 

de kontrakt som upprätthåller innehållet i kategorierna kvinnligt och manligt.30  

 

Perioden 1930-1960 karakteriserades av husmoderskontrakt. Samhällets norm var 

under denna period att kvinnor skulle vara husmödrar, kärnan i kategorin kvinnlighet 

låg i att ta hand om barnen och hushållsarbetet. Enligt Yvonne Hirdman utgjordes 

denna period av kvinnors obetalda arbete i hemmen en förutsättning för den samtida 

utvecklingen på arbetsmarknaden.31  

 

När industrisamhället började växa fram förbättrades de ekonomiska 

förutsättningarna och en ny norm för kvinnors sociala position tog form. Detta 
                                                
28 Oskarson och Wängnerud 1995: 19 
29 Ibid: 20 
30 Ibid: 21 
31 Oskarson och Wängnerud 1995: 21 
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innebar framförallt att kategorin kvinnligt i större utsträckning kopplades till 

lönearbete. Kvinnors rätt till arbete utanför hemmen blev allt vanligare och omsorg 

om barnen blev till en social angelägenhet för samhället. Perioden mellan 1965-

1975/1980 karakteriserades såldes av ett jämlikhetskontrakt. Under denna period 

upplevdes en stark uppslutning kring tanken om könens likhet. Både inom politiken 

och arbetslivet upprätthölls nu genussystemet. Arbetsmarkanden kom dock att 

särskilja kvinno- och mansyrken och inom politiken samlades kvinnorna inom 

särskilda områden. Hierarkin och ”isärhållandet” försvann därmed inte utan antog 

istället nya former.32  

 

Inom kulturgeografisk forskning använder man sig av ett något smalare begrepp som 

syftar till samma fenomen, nämligen lokala könskontrakt. Denna teori lämpar sig väl 

för att synliggöra kvinnors skilda villkor på en mer regional/kommunal. Som en 

sorts ”strukturerande faktor” i samhället anses kön variera regionalt då relationerna 

mellan könen formas i vardagen mellan kvinnor och män på en lokal nivå genom 

samspel mellan dels generella strukturer i form av exempelvis välfärdssystemet men 

även mer lokalt specifika förhållanden som exempelvis näringsstruktur etc. Gunnel 

Forsberg, genusvetenskaplig forskare, urskiljer tre typer av lokala könskontrakt:33  

 

(1) Traditionella könskontrakt; vilka främst förekommer i gamla jordbruks- och 

bruksbygder och innebär att förhållandet mellan könen är mer traditionellt än 

genomsnittet. Det finns på dessa platser en större segregering på 

arbetsmarknaden än i övriga landet, vilket oftast har historiska rötter genom 

ensidigheten i näringslivet och patriarkala principer för social organisering. 

Slutligen är en livaktig kyrklig verksamhet, normer och religiösa moralregler 

centrala i dessa bygder.34 

 

(2) Modernistiska könskontrakt; Dessa regioner är relativt jämställda, d v s mer 

jämställda än genomsnittet. Det modernistiska könskontraktet menar att det 

finns ett samband mellan omflyttning och utjämning av relationer mellan 

kvinnor och män. Jämställdheten ökar således genom en större inflyttning till 

                                                
32 Oskarson och Wängnerud 1995: 21 
33 Wide 2000: 6 
34 Wide 2000: 7 
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den specifika regionen. Denna typ av könskontrakt återfinns framförallt i 

storstadsregioner, residensstäder och utbildningsorter. En gemensam nämnare 

för dessa regioner är dessutom att är att service- och tjänstnäringar dominerar 

och att löner, utbildning och förvärvsfrekvens är relativt jämt fördelad mellan 

könen.35 

 

(3) Otraditionella könskontrakt; drag av både de traditionella och modernistiska 

könskontrakten kan urskiljas i det otraditionella könskontraktet. Relationen 

mellan könen är mer jämställt i dessa regioner i jämförelse med de där det 

traditionella könskontraktet råder men tvärtom mindre i jämförelse med 

regioner där det modernistiska könskontraktet återfinns. Det otraditionella 

könskontraktet finnes oftast i autonoma regioner, kustregioner samt i mer 

dynamiska landsbygder med förändring i såväl näringsliv som 

befolkningsstruktur. Detta är således regioner som på ett påtagligt sätt avviker 

från sin rumsliga omgivning, exempelvis med avseende på näringsliv och 

historia.36          

 

2.5  Kvinnospecifika intressen – finns det?  

Intresse är ett centralt begrepp inom politisk teori. Inom såväl den politiska 

diskussionen som inom studiet av politik är begreppet kvinnointresse vanligt 

förekommande. Många forskare är överens om att det är rimligt att utifrån olika 

historiska situationer tala om kvinnors subjektiva intressen och om 

specifika ”kvinnofrågor”. Detta kan ta sig uttryck genom att kvinnor i grupper 

organiserar sig kollektivt utifrån vissa gemensamma intressen eller p g a att kvinnor 

blir utestängda från manligt dominerade organisationer. Den norska teoretikern 

Beatrice Halsaa menar att kvinnoorganisering är:37 

 

”uttryck för att kvinnor upplever att de har gemensamma intressen att tillvarata, d v s 

subjektiva kvinnointressen. Subjektiva kvinnointressen är alltså inte något som 

omfattar alla utan bara större eller mindre grupper av kvinnor”.38  

 
                                                
35 Wide 2000: 7 
36 Ibid 
37 Bergqvist 1994: 17 
38 Ibid 
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Ur ett historiskt perspektiv har olika sociala grupper över tid ifrågasatt den sittande 

eliten och gjort anspråk på att vara de som definierar allmänintresset eller 

det ”gemensamma bästa”. Utifrån denna tes menar den isländska kvinnoforskaren 

Anna Jonasdottir att kvinnor som grupp nu ifrågasätter den manliga överhögheten. I 

detta avseende är det viktigt att skilja på intressebegreppets formaspekt och dess 

innehållsaspekt. Formaspekten handlar om kvinnors deltagande och representation 

och är en förutsättning för innehållsaspekten som i sin tur handlar om kvinnors behov 

och önskemål. Enligt Jonasdottir har dagens kvinnor i vår typ av politiska system 

genom sin närvaro i offentliga och politiska institutioner ett objektivt intresse av att 

utöva kontroll. Det finns således ett objektivt intresse hos kvinnor att vara delaktiga i 

de sammanhang där värden fördelas.39  

 

Beatrice Halsaa har i viss mån ifrågasatt Jonasdottirs fokusering på formaspekten och 

hävdar att både –form- och innehållsaspekten är fundamentala inom intresseteorin. 

Halsaa hävdar att det är möjligt och även önskvärt att fastslå sådana innehållsliga 

objektiva kvinnointressen. Halsaa menar vidare att sådana intressen är knutna till vad 

hon kallar principiellt kvinnoarbete. Med detta menar hon födelsearbetet som i 

princip är det enda arbete som inte går att dela upp mellan kvinnor och män. Det 

principiella kvinnoarbetet kan i sin tur skiljas från det faktiska kvinnoarbetet, vilket 

handlar om det arbete som faktiskt utförs av kvinnor. Utifrån detta resonemang 

hävdar Halsaa att det faktiska kvinnoarbetet på ett felaktigt sätt ”socialt härletts” ur 

det biologiskt relaterade födelsearbetet och kan därför i praktiken utföras av både 

kvinnor och män men att en sådan uppdelning är i princip obefintlig. Halsaas 

definition av objektiva kvinnointressen minimal, hon säger att det faktiska innehållet i 

politiken rörande det principiella kvinnoarbetet måste fastställas subjektivt.40 

 

Skandinavisk kvinnoforskning utgår från den gemensamma utgångspunkten att det på 

teoretisk väg går att fastställa kvinnors politiska intressen. Dock råder oenighet om 

det går att uttala sig om kvinnor har ett gemensamt intresse i politiska sakfrågor eller 

om det ökade politiska deltagandet bland kvinnor är det grundläggande intresset. På 

samma sätt som Jonasdottir skiljer mellan objektiva och subjektiva intressen skiljer 

hon mellan politik som form och politik som innehåll. Själva formen av politiken är 
                                                
39 Bergqvist 1994: 18 
40 Ibid 
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de ramar som styr villkoren för det politiska beslutsfattandet medan innehållet är det 

som finns innanför dessa ramar.41  

 

Enligt Jonasdottir är de intressen som går att knyta till kvinnor som grupp knutna till 

politikens formsida. Den västerländska demokratin menar Jonasdottir karakteriseras 

av ett system bestående av processer där det hela tiden förekommer val. Kvinnors 

politiska intresse består således av att ha en mer allsidig närvaro i systemet då 

kontroll över det politiska systemet är att vara med och bestämma politikens 

förutsättningar. Mer konkret kan detta uttryckas som att kvinnors intressen inte bara 

ligger i att få deltaga i val utan även få vara med och kontrollera vad som 

överhuvudtaget når den politiska dagordningen och blir föremål för val. Jonasdottir 

menar att det handlar om att ge kvinnor ett utökat handlingsutrymme.42  

 

Helga Hernes, skandinavisk kvinnopolitisk forskare, var först med att teoretisera 

kring kvinnors intressen. Hernes förde i sin forskning fram tesen om den 

kvinnovänliga staten. En tes som bygger på att kvinnor haft inflytande och att de 

politiska systemet varit öppet och därmed tagit hänsyn till kvinnors specifika 

intressen. Begreppet statsfeminism används i sammanhanget som beteckning för 

åtgärder om verkat till kvinnors fördel. Hernes beskriver den utveckling som Hirdman 

skisserar i analysen om genussystemet43 framförallt vad det gäller förhållandet mellan 

familj och stat som i grunden förändrats under 1900-talet. Där familjen som tidigare 

räknats till samhällets privata sfär idag istället är föremål för ett omfattande 

beslutsfattande i den offentliga sfären.44  

 

Tesen om den kvinnovänliga staten ligger helt i linje med den kritik som riktats mot 

en alltför stark betoning av kvinnors maktlöshet. En koncentration av kvinnor till 

exempelvis socialpolitiska områden ses därför enligt Hernes ej som ett uttryck för 

mindre makt på de politiska arenorna utan istället som en följd av att kvinnor har 

specifika intressen inom politiken.45                                          

 

                                                
41 Oskarson och Wängnerud 1995: 27 
42 Ibid: 28 
43 Se rubrik ”2.2 Genussystemet” 
44 Oskarson och Wängnerud 1995: 31 
45 Ibid: 32 
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2.6 Forskning om kvinnopolitisk representation            

Frågan om relationen mellan könen har under de senaste decennierna ständigt 

angripits från olika filosofiska, politiska och biologiska utgångspunkter. De flesta 

studier om kön och representation handlar om kvinnlig representation på nationell 

nivå. Endast ett fåtal studier har fokuserat på kvinnlig representation på den 

kommunala nivån.46 I detta avsnitt kommer sådana studier som är av relevans inom 

ramen för denna uppsats presenteras.  

  

Den feministiska utgångspunkten är i likhet med den framförd av Mary 

Wollstonecraft, Antoine Marquis de Condorcet och senare John Stuart Mill att 

kvinnor är förtryckta och underordnade av män och att detta är en socialt konstruerad 

degradering. Mill hävdar vidare att såväl relationen mellan könen som de moderna 

sociala institutionerna är socialt konstruerade. Mill menar och ser alltså varken 

relationen mellan könen eller framväxten av institutioner som ett resultat av naturen 

eller evolutionen utan istället som ett resultat av mänskliga handlingar och sociala 

arrangemang.47 

 

Christina Bergqvist tar fasta på detta i sin avhandling Mäns makt och kvinnors 

intressen i vilken hon undersöker kvinnlig representation på nationell nivå. Bergqvist 

hävdar att en gradvis ökning kan urskiljas i den politiska representationen bland 

kvinnor de senaste decennierna. Trots detta är kvinnor fortsatt underrepresenterade på 

politisk ”topp nivå” medan representationen är betydligt mer jämställd på lägre nivåer. 

Bergqvist menar dock att kvinnor trots detta faktum har integrerats in i de centrala 

institutionerna för politiskt beslutsfattande till en betydligt högre grad än förut.48  

 

Yvonne Hirdman hävdar dock att även om kvinnor till en högre grad är integrerade i 

det politiska beslutsfattandet än tidigare är representationen i politiska sektorer av 

traditionell hög status fortsatt väldigt låg. Hirdman menar att kvinnor till en högre 

grad istället integreras i sektorer som utgör mer ”mjuka områden” såsom utbildning, 

kultur etc. vilket gör att kvinnor ej får tillgång till ”verklig” makt. Enligt Bergqvist är 

ett sådant resonemang till viss del sant. I parlamentariska kommittéer, offentliga 

                                                
46 Wide 2000: 6 
47 Bergqvist 1994: 11 
48 Bergqvist 1994: 196  
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utredningar etc. är den kvinnliga representationen ofta mellan 40-50 % högre rörande 

sociala frågor än andra typer av dimensioner. Dock kan det urskiljas en ökad kvinnlig 

representation även i typiskt manligt dominerade områden såsom inom försvars- och 

finanssektorn.49  

 

I den statliga utredningen Varannan damernas50 från 1987 fastslogs det att en ökad 

kvinnorepresentation medför att nya perspektiv och frågor lyfts fram på den politiska 

dagordningen. Kvinnor, menar man, gör oftast andra prioriteringar än män och 

rena ”kvinnofrågor” såsom exempelvis kvinnomisshandel, abort, kvinnojourer etc. 

förs dessutom till en högre grad fram av kvinnor. Om enbart män sätter dagordningen 

skulle således frågor och ämnen som berör främst kvinnor riskerar att inte tas upp.51  

 

I en liknande studie på kommunal nivå har Jessika Wide, filosofie doktor vid Umeå 

universitet undersökt den kvinnliga representationen i kommunfullmäktige åren 1982 

och 1998. Wide hävdar att den genomsnittliga andelen kvinnliga ledamöter ständigt 

ökat över tid men att den kvinnliga representationen i kommunfullmäktige är något 

lägre än på nationell nivå. Stora skillnader kan dock urskiljas mellan enskilda 

kommuner. Ett exempel på detta är andelen kvinnor i kommunfullmäktige som efter 

1998 års val varierade mellan 20 % i Övertorneå kommun till hela 55 % i Sollefteå 

kommun. Wide drar trots detta slutsatsen att ”rummet” d v s länstillhörigheten över 

tid fått en allt mindre betydelse. De enskilda kommunerna har med tiden blivit allt 

mer homogena även om det fortfarande finns stora skillnader. Andelen kvinnor i 

kommunfullmäktige kan dessutom variera kraftigt över tid i den enskilda kommunen 

vilket gör att kvinnorepresentationen i allt mindre omfattning kan ses som ett statiskt 

fenomen.52 

 

Wide sökte också förklara vad denna variation torde bero på genom att utgå från fyra 

olika ”block”. Blocken bestod i ett jämställdhetsindex, socioekonomiska strukturer, 

kultur och politik. År 1982 bidrog alla dessa fyra block till att förklara 

kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige. Wide fann dock att kultur, 

                                                
49 Bergqvist 1994: 197 
50 SOU 1987:19 
51 Wide 2000: 5 
52 Wide 2000: 26 
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socioekonomiska strukturer samt jämställdhetsindexet spelade störst roll medan de 

politiska faktorernas betydelse var relativt små 1982.53  

 

År 1998 bidrog fortfarande dessa socioekonomiska och kulturmässiga strukturer samt 

den enskilda kommunens jämställdhet till förklaringen även om deras betydelse 

minskat något medan det politiska blockets påverkan hade ökat betydligt. En 

förklaring till detta menar Wide beror på att politiska faktorer är mer påverkbara än 

övriga testade faktorer. Könens relation är enligt Wide segt i sin natur men detta har 

dock förändrats över tid vilket medfört att de enskilda kommunerna i detta avseende 

konvergerat. Att en sådan förändring har skett skulle enligt Wide kunna leda till att 

skillnaderna mellan kommunerna kan minska ytterliggare i framtiden.54  

 

2.7 Hypoteser 

Utifrån presenterad teori och tidigare forskning kan ett antal hypoteser om kvinnlig 

representation i kommunala nämnder härledas. Ur teorin om genussystemet, kvinnors 

underordning och de olika argumenten för kvinnlig representation i politiken kan vi 

härleda en jämställdhetshypotes. Kvinnors vilja att deltaga i politiken torde innebära 

ett stöd för en sådan hypotes, d v s ju större jämställdhet desto större andel kvinnor i 

kommunalpolitiska nämnder. Tidigare forskning55 har dessutom påvisat ett positivt 

samband mellan en högre jämställdhet i den enskilda kommunen och andelen kvinnor 

i kommunfullmäktige vilket gör det rimligt att anta att samma samband föreligger i 

kommunalpolitiska nämnder.   

 

Utifrån ensidigheten i näringslivet, den livaktiga kyrkliga verksamheten samt de 

patriarkala principer för social organisering som återfinns på platser där ett 

traditionellt könskontrakt råder samt de mer jämställda storstadsregionerna med en 

mer jämställd förvärvsfrekvens där ett modernistiskt könskontrakt återfinns kan 

kulturella och socioekonomiska hypoteser härledas. Det torde således vara så att det 

föreligger ett positivt samband mellan andelen förvarsarbetande kvinnor i de enskilda 

kommunerna och andelen kvinnor i kommunala nämnder samt mellan kommunens 

invånarantal och andelen kvinnor i kommunalpolitiska nämnder. Tvärtom torde det 

                                                
53 Wide 2000: 26 
54 Ibid: 27 
55 Se rubrik ”2.6 Forskning om kvinnopolitisk representation” 
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råda ett negativt samband mellan kommuner med livaktig kyrklig verksamhet och 

andelen kvinnor i kommunalpolitiska nämnder. Hypotesens relevans förstärks 

ytterliggare av att tidigare forskning56 påvisat ett positivt samband mellan kulturella 

och socioekonomiska faktorer och andelen kvinnor i kommunfulläktige. Därför ter 

det sig rimligt att även i detta fall anta att samma samband föreligger i de 

kommunpolitiska nämnderna. 

 

Bergqvist, Hirdman och den statliga utredningen från 1987 menar att kvinnor har 

vissa specifika intressen som kommer till uttryck i de politiska sakfrågor som kvinnor 

oftast engagerar sig i. Med detta som bakgrund torde det därmed vara så att den 

genomsnittliga andelen kvinnor i nämnder rörande mer kvinnospecifika sakfrågor är 

större den genomsnittliga andelen kvinnor i nämnder med sakfrågor som historiskt 

sätt behandlar mer manliga områden. Eftersom antalet ledamöter generellt sätt 

dessutom är fler i nämnder rörande kvinnospecifika sakfrågor torde således också 

effekten av andelen kvinnor i dessa nämnder vara större på den totala andelen kvinnor 

i kommunala nämnder än nämnder som traditionellt sätt rör mer manliga sakfrågor i 

en linjär regressionsmodell.   

 

På nästföljande sida följer nu en mer detaljerad och sammanfattande tabell över 

uppsatsens hypoteser och tillhörande nollhypoteser57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Se rubrik ”2.6 Forskning om kvinnopolitisk representation” 
57 Ger uttryck för att det inte finns något samband eller någon effekt mellan två variabler. 
Hypotesprövningen går sedermera ut på att anta eller förkasta nollhypotesen.  
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Tabell 1.1 Uppsatsens hypoteser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotes Nollhypotes 

H1: Ju högre jämställdhet, desto högre andel 

kvinnor i kommunalpolitiska nämnder. 

H0: Inget samband mellan jämställdhet och 

andel kvinnor i kommunalpolitiska nämnder 

kan urskiljas.  

H2: Ju högre urbaniseringsgrad, desto högre 

andel kvinnor i kommunapolitiska nämnder.   

H0: Inget samband mellan urbaniseringsgrad 

och andel kvinnor i kommunalpolitiska 

nämnder kan urskiljas. 

H3: Ju högre andel förvärvsarbetande kvinnor, 

desto högre andel kvinnor i 

kommunalpolitiska nämnder.  

H0: Inget samband mellan förvärvsarbetande 

kvinnor och andel kvinnor i 

kommunalpolitiska nämnder kan urskiljas. 

H4: Ju högre kyrksamhetstal, desto mindre 

andel kvinnor i kommunalpolitiska nämnder. 

H0: Inget samband mellan kyrksamhestalet och 

andel kvinnor i kommunalpolitiska nämnder 

kan urskiljas. 

H5: En högre andel kvinnor i nämnder rörande 

kvinnospecifika sakfrågor medför en stor 

positiv effekt på den totala andelen kvinnor i 

kommunala nämnder. 

H0: Ingen effekt mellan andelen kvinnor i 

nämnder rörande kvinnospecifika sakfrågor 

och den totala andelen kvinnor i nämnder kan 

urskiljas. 
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3. Metod och material 
Detta kapitel behandlar den metod och det material som använts inom ramen för 

denna studie. Detta kapitel inleds med en diskussion kring den teoriprövande 

ansatsen och begreppet validitet. Därefter ges en presentation av den kvantitativa 

metoden och forskningen om kvinnor. Detta följs av en presentation av den linjära 

regressionsanalysen, design och val av fall, definition och operationalisering av 

centrala begrepp, de variabler som ingår i studien samt bearbetningen och 

insamlingen av använd data . Kapitlet avslutas med källkritik av använt material.     

 

3.1 Att pröva teori 

Det klassiska läroboksexemplet på hur forskning skall gå till handlar om 

teoriprövande studier. Som forskare ställer man upp en eller flera hypoteser som 

sedermera testas på ett empiriskt material. De slutsatser som av dessa test dras blir av 

typen att teorin stärks, försvagas eller att någon teori ter sig vara mer framgångsrik än 

någon annan. Fallen som den aktuella teorin testas på58 måste väljas med omsorg och 

motiveras då den aktuella teorin står i centrum i denna typ av studie. Inom den 

statsvetenskapliga forskningen är den teoriprövande ansatsen relativt ovanlig. 

Författarna till boken Metodpraktikan menar således att man som statsvetare inte 

skall vara rädd för att tänka i kausala termer och pröva om tankarna kring ett visst 

fenomens orsak och verkan får stöd i ett empiriskt material.59   

 

I syfte att pröva teorier är det av största vikt att definiera och operationalisera ett 

antal centrala begrepp60. De operationaliseringar som sedan används inom ramen för 

undersökningen har stor betydelse för de resultat vi kommer fram till och ur säkra vi 

kan vara på dessa. Ingen självklarhet råder kring lämpligheten på de operationella 

indikatorerna av ett teoretiskt begrepp. Tvärtom uppstår det oftast livliga diskussioner 

om hur väl forskaren lyckats med sin operationalisering av det teoretiska begreppet. 

Som statsvetare har man en viss syn på ett specifikt teoretiskt begrepp och 

operationaliserar detta enligt ett visst synsätt medan exempelvis en sociolog kanske 

har en annan syn på samma begrepp och operationaliserar således samma begrepp 

helt annorlunda. Härmed inte sagt att alla statsvetare eller för den delen sociologer 

                                                
58 Se ”3.4 Design och val av fall”. 
59 Esaiasson m fl: 2007 
60 Se ”3.5 Definition och operationalisering av centrala begrepp” 



Statsvetenskap D (PO5194)                                                             Marc Gudmundsson 
Uppsatskurs  

 25 

inom sina respektive områden har exakt samma syn på olika teoretiska begrepp men 

skillnaderna mellan forskningsområdena är betydligt större än inom dem.61 Med detta 

i åtanke har de operationaliseringar av som gjorts inom ramen för denna uppsats noga 

övervägts för att i bästa mån stämma överens med de centrala begreppen och de 

teoretiska definitionerna av dessa begrepp. 

 

Om det råder en dålig överensstämmelse mellan de teoretiska definitionerna och de 

operationella indikatorerna som används i studien uppstår validitetsproblem. Detta är 

avgörande för förutsättningarna att erbjuda trovärdiga slutsatser om verkligheten. 

Olika typer av validitet kan urskiljas; begreppsvaliditet, resultatsvaliditet, intern 

validitet samt extern validitet. Begrepppsvaliditeten handlar om antalet systematiska 

fel eller med andra ord överensstämmelsen mellan teoretisk definition och 

operationell indikator. Resultatvaliditet handlar istället om såväl antalet systematiska 

som osystematiska fel eller om man så vill, om man verkligen mäter det man i 

undersökningen avser att mäta, resultatvaliditet ges av begreppsvaliditet + 

reliabilitet.62 God begreppsvaliditet i denna studie uppnås (som i slutet på föregående 

stycke nämndes) genom att ett noga övervägande gjorts av de operationella 

indikatorer som i denna uppsats används. Resultatvaliditeten i sin tur uppnås genom 

att de variabler som denna studie undersöks är välförankrade i de hypoteser som 

denna studie söker testa. Därmed inte sagt att andra variabler skulle kunna användas 

för att pröva uppsatsens hypoteser 63  men att utvalda variabler anses vara högst 

användbara i syfte att pröva dessa.   

 

Om en forskare följer samma tillvägagångssätt som en tidigare forskare presenterat 

och genomfört och den förstnämnde forskaren kommer fram till samma resultat och 

slutsatser råder god reliabilitet hos den senare forskaren.64  Utöver dessa 

validitetsbegrepp talas det ofta om intern och extern validitet. Med intern validitet 

avser hur pass välgrundade de slutsatser som dras är utifrån de många gånger 

begränsade antalet analysenheter. Extern validitet å andra sidan avser istället 

möjligheten till generaliseringar från det urval av analysenheter som undersökts till en 

större population. Analysenheterna i denna studie består av Sveriges kommuner vilket 
                                                
61 Esaiasson m fl: 2007 
62 Esaiasson m fl 2007: 63 
63 Se “2.7 Hypoteser” 
64 Yin. 2007: 59 
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gör att undersökningen utgörs av ett totalurval65. Detta gör att såväl den interna som 

externa validiteten är stark då de slutsatser som av undersökningen sedermera dras i 

de flesta fall gäller samtliga kommuner och att några generaliseringar således inte blir 

aktuella då hela populationen undersöks. Det skall i sammanhanget nämnas att några 

av undersökningens variabler innehåller ett visst bortfall samt att vissa specifika 

nämnder inte återfinns i alla kommuner. I dessa fall tvingas man således göra vissa 

generaliseringar men då bortfallet är mindre än antalet undersökta kommuner anses 

inte detta utgöra något problem inom ramen för denna studie.        

 

Följande metodavsnitt bygger på detta resonemang och en detaljerad bild av den 

metod som använts och de metodologiska överväganden som gjorts kommer 

presenteras för att i största möjliga mån ytterliggare benhandla och stärka 

ovanstående resonemang.    

 

3.2 Kvinnoforskning och den kvantitativa metoden 

Inom feministisk forskning anser en del kvinnoforskare att en kvantitativ metod utgör 

viss problematik. Detta då studier med kön som analytisk kategori riskerar att stärka 

synen på män och kvinnor som olika. Det finns en risk att män används som en mer 

eller mindre uttalad måttstock. Andra kvinnoforskare hävdar däremot att kön utgör en 

fruktbar analytisk kategori som är väl användbar i en kvantitativ metod. Maud 

Eduards, kvinnoforskare knuten till statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 

universitet, hävdar att det är svårt att komma runt idén om två kön. Eduards menar att 

man ej enbart bör konstatera att det råder skillnader mellan könen utan att man även 

måste studera processen där kön ”görs”. Man måste således knyta ihop förekomsten 

av skillnader med skapandet av skillnader.66  

 

Sociologen och feministen Ann Oakley menar att undersökningar som under 

historiens gång visat på kvinnors relativa underordning i politiken, 

utbildningssystemet etc. hade varit omöjliga utan stora kvantitativa undersökningar. 

En kartläggning av de mellan könen stora strukturella olikheterna är enligt Oakley 

inte möjligt genom kvalitativa metoder. Det är statistiska undersökningar som visat på 

den omfattande diskriminering som görs p g a exempelvis etnicitet, kön, klass etc. 
                                                
65 Betänk att N varierar mellan variablerna. 
66 Wide 2000: 3 
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Shulamit Reinharz, professor i sociologi, hävdar även han att statistik är av stor 

betydelse inom feministisk forskning. Generaliserbarheten hos den statistiska 

metoden gör att större problem kan synliggöras. Studier av kvantitativ art kan 

dessutom visa problemets spridning, omfattning och storlek. Genom att synliggöra 

ojämlikheter belyser statistiken områden som behöver förändras.67  

 

3.3 Den linjära regressionsanalysen 

Denna studie syftar bl a till att utröna vad som tenderar att påverka den kvinnliga 

representationen i kommunalpolitiska 68 . Att utreda ett sådant fenomen kräver 

omfattande och noggranna undersökningar samt en stor mängd data. En sådan mängd 

data undersöks lämpligast genom en kvantitativ metod med tillhörande statistiska 

analyser. Undersökningen i denna uppsats har därför i huvudsak baserats på linjär 

multipel regressionsanalys. Detta innebär att sambandet mellan en kontinuerlig 

beroende variabel 69  (y) och en eller flera oberoende variabler 70  (x) undersöks. 

Avgörande för vilken/vilka oberoende variabler som skall ingå i den linjära 

regressionsanalysen är dess korrelation med den beroende variabeln, d v s styrkan på 

sambandet mellan x och y. De oberoende variabler som i denna studie valdes bort p g 

a svag korrelation med den beroende variabeln har således inget linjärt samband med 

den beroende variabeln men det går inte att utesluta att andra icke-linjära samband 

råder mellan dessa variabler.  

 

Det finns ett ental mått för att mäta styrkan på detta samband, vilket mått som 

används beror av den enskilda variabelns skalnivå. I denna studie ligger alla 

variablerna på intervall/kvotskala varav sambandsmåttet Pearsons r använts71. Detta 

mått sträcker sig mellan -1 och 1, där -1 utgör ett perfekt negativt samband, 0 inget 

samband och +1 ett perfekt positivt samband. Vanligtvis vill man dock kunna säga 

mer om variablerna än styrkan mellan dem. Regressionsanalysen utgör i detta 

avseende en utvecklande analysmetod då effekten av sambandet mellan en beroende 

variabel och en eller flera oberoende variabler studeras. Det är således möjligt att 

uttala sig om hur mycket y förändras vid en enhets förändring i x. Detta linjära 

                                                
67 Wide 2000: 4 
68 Se ”1.2 Uppsatsens syfte”  
69 Se ”3.6.1 Beroende variabel”. 
70 Se ”3.6.2 Oberoende variabler”. 
71 Se ”3.6 Studiens variabler”. 
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samband uttrycks matematiskt vanligtvis72 enligt formeln y = a+bxi+ei
73, där a utgör 

linjens intercept74, b linjens riktningskoefficient75 och e residualtermen76. Den linjära 

regressionsanalysens syfte är således att finna en rät linje som på ett så bra sätt som 

möjligt sammanfattar sambandet mellan utvalda variabler. När denna räta linje väl är 

funnen ter det sig intressant att se hur bra linjen sammanfaller med använd data.77  

 

Ett övergripande mått linjens anpassningsgrad är determinationskoefficienten78 R2.  

R2-värdet utgör ett mått som beskriver hur mycket bättre prediktioner av värdet 

gällande den totala andelen kvinnor i kommunalpolitiska nämnder på y-variabeln blir 

då vi känner resultatet av den linjära regressionsanalysen jämfört om vi endast kände 

till medelvärdet för y-variablen. Anledningen till att denna jämförelsepunkt används 

beror på det faktum att försök till gissningar gällande enskilda värden på y-variablen i 

längden skulle sammanfalla med medelvärdet om man inte känner till något annat än 

det genomsnittliga värdet på y-variabeln.79 

 

Vid multipel linjär regressionsanalys är dock R2-värdet inte helt tillförlitligt. R2-

värdet ökar nämligen alltid ju fler variabler som inkluderas i modellen. Vid 

jämförelse av modeller med olika antal oberoende variabler kan det därför istället 

vara lämpligt att använda sig av det s k justerade Rj
2-värdet80. I praktiken är detta 

justerade värde endast av vikt vid analyser baserat på få analysenheter vilket gör att 

detta värde kommer användas vid tolkning av analyser inom ramen för denna 

uppsats81.82        

 

För att dock kunna lita på korrelationens och regressionens resultat och säkerställa i 

vilken mån man kan lita på en enskild oberoende variabels inverkan på den beroende 
                                                
72 Kan även uttryckas som y = kx+m, där k utgör riktningskoeffcienten och m linjens intercept. 
73 För populationen gäller yi = α+βxi+εi.  
74 Det y-värde som enligt linjen svarar mot x = 0. 
75 Den förändringen i y som följer av en enhets förändring i x. 
76 Skillnaden mellan observerade och predicerade y-värden. 
77 Edling och Hedström 2003: 87 
78 Även kallad förklarad varians. R2 = A-B/A, där A är de sammanlagda fel vi skulle begå om i alltid 
gissade på medelvärdet för den beroende variabeln och B måttet på de sammanlagda fel som skulle 
begås om vi baserade våra gissningar på regressionslinjens prediktioner.   
79 Edling och Hedström 2003: 89 
80 R2

j = 1-(n-1/n-k)*(1-R2), där n utgör antalet observationer och k är lika med antalet oberoende 
variabler. 
81 När antalet observationer n ökar å går (n-1)/(n-k) mot 1 och således kommer R2

j och R2 snabbt närma 
sig varandra.  
82 Edling och Hedström 2003: 93 



Statsvetenskap D (PO5194)                                                             Marc Gudmundsson 
Uppsatskurs  

 29 

variabeln (y) är signifikansnivåer eller statistisk signifikans av största vikt. Det 

vanligaste testet i regressions sammanhang är om en viss regressionskoefficient 

skiljer sig från noll. Detta görs genom att titta på standardfelets83 storlek. Då man inte 

direkt känner till storleken på detta fel måste data från urvalet användas för att skatta 

detta. När stickprovsdata används på detta sätt introduceras givetvis en viss osäkerhet, 

framförallt vad det beträffar små stickprov. En sådan osäkerhet måste tas i beaktande 

vilket görs genom att titta på den s k t-fördelningen. I denna uppsats läggs dock ej 

någon större vikt vid denna t-fördelning då undersökningen utgörs av ett totalurval. 

Däremot är det av vikt att känna till vad t-fördelningen innebär då det utgör en del av 

regressionsanalysen samt att det är praxis att alltid redovisa varje oberoende variabels 

standardfel vid presentationer av regressionsmodeller vilket därmed även kommer att 

göras i denna uppsats.     

 

Vid användning av denna fördelning måste man dessutom vara medveten om att det 

finns många olika t-fördelningar. Detta beror på utseendet på t-fördelningen beror av 

antalet frihetsgrader, d v s det antal värden som är fria att variera när en viss 

parameter skattas84.  

 

För att istället testa om två eller flera variabler sammantaget skiljer sig från noll bör 

man istället använda sig av ett s k F-test. Detta test baserar sig på kvoten mellan två 

varianser85 och stickprovsfördelningens form beror på antalet frihetsgrader i såväl 

täljare som nämnare. Ju fler frihetsgrader desto mindre blir det kritiska F-värde som 

måste överstigas för att den linjära regressionen skall vara statistiskt signifikant. I 

denna studie uppgår det kritiska F-värdet till ca. 2,63. 

 

Vad det beträffar de oberoende variablerna (x) är det sedermera viktigt att inom 

ramen för regressionsanalysen kontrollera för multikollinearitet. Multikollinearitet 

syftar på en situation där två eller flera oberoende variabler är korrelerade med 

                                                
83 Mäter avvikelser från ett sant populationsvärde och därmed de genomsnittliga fel vi sannolikt 
kommer att begå när vi drar stickprov av en viss storlek.   
84 Vid skattning av regressionskoefficienter uppgår antalet frihetsgrader till n-k-1, där n är lika med 
stickprovets storlek och k är lika med antalet oberoende variabler.  
85 Är ett mått som uttrycker det genomsnittliga avståndet mellan observerade variabelvärden och 
variabelns medelvärde. Variansen uttrycker således koncentrationen av observationer runt medelvärdet. 
Ges matematiskt genom formeln s2=Σ(yi – y)2/n-1, där s2 är lika med variansen, yi utgör varje observation av 
variabeln, y betecknar medelvärdet och n utgör antal observationer.     
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varandra och leder till att skattningarna av regressionskoefficienten blir mindre 

tillförlitliga då de kommer variera mer mellan olika stickprov än vad de annars skulle 

göra. För att undvika att detta fenomen uppstår och således påverkar resultatet i den 

linjära regressionsanalysen kan ett test av de oberoende variablernas korrelation med 

varandra göras. Ett sådant test kan i ett första steg göras i en s k korrelationstabell i 

vilken korrelationen mellan studiens oberoende variabler mäts. I denna studie har en 

korrelation på +- 0,5 mellan de oberoende variablerna ansetts utgöra 

multikollinearitet.  

 

Om ett sådant samband urskiljs kan vidare ett s k VIF-test86 utföras. Om en oberoende 

variabel (x) är multikollineär med en eller flera andra oberoende variabler ökar 

variansen i b-koefficientens värde hos dessa variabler, det går ”inflation i variansen”. 

I likhet med korrelationstabellen testas således även här sambandet mellan 

undersökningens oberoende variabler. Dock brukar VIF-testet vara av större vikt än 

test genomförda i korrelationstabeller. Därför kommer resultatet av VIF-testet väga 

tyngre än resultatet i korrelationstabellen i denna uppsats och således kommer en 

korrelation mellan två eller flera oberoende variabler på +- 0,5 accepteras om de 

hamnar under det kritiska värdet i VIF-testet. VIF-faktorns kritiska värde brukar 

sättas till 2,5 vilket görs även i denna studie.  

 

3.4 Design och val av fall 

Sverige, dess kommuner och kvinnlig representation i kommunalpolitiska nämnder 

ligger i fokus för denna uppsats. Detta medför att uppsatsen utgörs av en fallstudie 

med tillhörande analysenheter, där Sverige utgör fallet och dess kommuner utgör 

uppsatsens centrala analysenheter. Då den övergripande problemformuleringen 87 

handlar om att söka förklara ett fenomen är det motiverat att använda en fallstudie.88 

 

Som enskilt fall är det intressant att titta på just Sverige då detta land anses vara en av 

de mest jämställda staterna i världen. Sverige kan således betraktas som ett kritiskt 

fall med gynnsamma omständigheter. Mer konkret innebär detta att om de teoretiska 

                                                
86 Varians inflation factor - test. 
87 Se ”1.1 Kvinnor i kommunal politik – en inledning”  
88 Yin 2007: 32 
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föreställningarna 89  och de utifrån dessa föreställningar härledda hypoteserna90 

presenterade i denna uppsats inte får stöd får de sannolikt inte stöd någon annanstans 

heller. Ytterliggare relevans av att undersöka fallet Sverige ges av att tidigare 

forskning 91  visat att kvinnlig representation i allmänhet och på kommunalnivå i 

synnerhet är relativt låg trots en ständig ökning över tid. Förklaringen till den fortsatt 

låga nivån av kvinnlig representation i kommunala nämnder kan därmed bidra till att 

hitta indikatorer till lösningar på detta demokratiska dilemma.92 

 

3.5 Definition och operationalisering av centrala begrepp 

Inom ramen för denna uppsats är det av största vikt att definiera och operationalisera 

ett antal centrala begrepp i syfte att klargöra begreppens innebörd. Att detta görs 

redan på ett tidigt stadium i denna uppsats gör att läsaren på ett lättare sätt kan hänga 

med och få en förståelse kring vad som i uppsatsen presenteras i samband med dessa 

begrepp. På denna och nästföljande sida följer teoretiska definitioner av de centrala 

begrepp som ingår i denna uppsats. De centrala begreppen anges i fetkursiverad stil 

medan den teoretiska definitionen anges i kursiverad stil. 

 

 

 Kodade nämnder – Definieras teoretiskt som: Specifika nämnder inom enskild 

kommun. Detta begrepp operationaliseras genom att undersöka andelen 

kvinnor i valnämnd, social/omsorgsnämnd, barnomsorgs/skolnämnd, 

miljö/bygg/räddningsnämnd, tekniknämnd samt kultur/fritidsnämnd 2009.  

 

 Kyrksamhetstal – Definieras teoretiskt som: Besökare vid högmässa.93 Detta 

begrepp operationaliseras genom att titta på andelen deltagare vid högmässa 

per vecka 2002. 

 

 Förvärvsarbete – Definieras teoretiskt som: Förhållande mellan arbetare och 

arbetsgivare där den anställda arbetaren genom avtal förbinder sig att sälja 

                                                
89 Se ”2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning”  
90 Se ”2.7 Hypoteser”   
91 Se ”2.6 Forskning om kvinnopolitisk representation”   
92 Yin 2007: 32 
93 Dokumentation till databasen Kfakta06 
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sin arbetskraft till arbetsgivaren. 94  Detta begrepp operationaliseras genom 

undersöka andelen förvärvsarbetande kvinnor 20-64 år 2002.      

 

 Jämställdhet – Definieras teoretiskt som: Kvinnor och mäns lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter till samhällsinflytande, ekonomisk oberoende, 

företagande och utveckling i arbetet.95 Detta begrepp operationaliseras genom 

att titta på ett jämställdhetsindex från 2006.  

 

 Storstadsregion – Definieras teoretiskt som: Kommuner med minst 50 000 

invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 %. 96  Detta begrepp 

operationaliseras genom att undersöka kommuner med ett sådant 

invånareantal och den tätortsgrad som den teoretiska definitionen ovan anger 

år 2009. 

 

3.5.1 Statistiska mått 

I syfte att besvara uppsatsens övergripande problemformulering 97  och de 

underfrågeställningar98 som formulerats kommer ett antal statistiska mått användas. 

Det är därför av relevans att teoretiskt definiera även dessa begrepp inom ramen för 

denna studie.  

 

Centralmått 

 Aritmetiskt medelvärde 99  – Definieras teoretiskt som: Summan av alla 

talvärden delat med antalet observationer.100  

 

 Median101 – Definieras teoretiskt som: Det värde som delar en fördelning mitt 

itu i två delar med lika ånga observationer i varje.102  

                                                
94 www.ne.se 
95 Ibid 
96 Dokumentation till databasen Kfakta06 
97 Se ”1.1 Kvinnor i kommunal politik – en inledning” 
98 Se ”1.5 Uppsatsens frågeställningar” 
99 Är det genomsnittliga värdet av ett antal tal, y (streck) = Σyi/n. Att skilja från geometriskt 
medelvärde som används för uträkning av hur genomsnittet av en viss variabel förändrats över tid, 
 y (streck)G = (y1*y2*y3….yn)1/n. 
100 Edling och Hedström 2003: 24 
101 Vid klassindelat material fås Medianen enligt formeln: Md = nedre klassgräns+[(n/2-CF)/f]*i.  
Där CF = kumulerad frekvens, f = frekvens och i = klassbredd. Ingen av studiens variabler är 
klassindelade.       
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 Typvärde – Definieras teoretiskt som: Det talvärde som förekommer flest 

gånger i en observerad variabel.103  

 

Spridningsmått 

 Standardavvikelse – Definieras teoretiskt som: Genomsnittlig spridning kring 

medelvärdet.104 Kopplas till centralmåttet aritmetiskt medelvärde.  

 

 Varians – Definieras teoretiskt som: Genomsnittligt avstånd mellan alla 

observerade variabel värden och variabelns medelvärde. 105  Kopplas till 

centralmåttet aritmetiskt medelvärde. 

 

 Variationsvidd – Definieras teoretiskt som: Skillnaden mellan variabelns 

högsta och minsta värde.106 Kopplas till centralmåttet typvärde.  

 

3.6 Studiens variabler 

I denna studie prövas som tidigare nämnts ett antal hypoteser härledda ur 

presenterade teorier och tidigare forskning inom området107 . För att pröva dessa 

hypoteser används centrala begrepp som i sin tur operationaliseras i form av ett antal 

variabler108. Variablerna är såväl hämtade ur kommundatabasen Kfakta06 utarbetad 

av docent Leif Johansson vid Lunds universitet samt ur databasen om kvinnlig 

representation i kommunala nämnder 2009 utvecklad av historikern Erik Wångmar 

belägen vid Växjö universitet och är anpassade efter de operationaliseringar som 

gjorts inom ramen för denna studie. Då studiens beroende variabel är hämtad från 

innevarande budgetår109 har utvalda oberoende variabler hämtats från så närliggande 

årtal som varit möjligt utifrån tillgänglig data. I detta avsnitt följer en redogörelse för 

den beroende och de oberoende variablerna i denna uppsats. 

 

                                                                                                                                       
102 Edling och Hedström 2003:24 
103 Ibid: 24 
104 Ibid: 27 
105 Ibid 
106 Ibid 
107 Se ”2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning”.  
108 Se ”3.5 Definition och operationalisering av centrala begrepp”.  
109 Utgörs sedan 1997 av kalenderåret, d v s 2009.  
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3.6.1 Beroende variabel (y) 

Som beroende variabel (y) har i denna uppsats totala andelen kvinnor i nämnder 2009 

använts. Denna variabel är kontinuerlig vilket gör den lämplig att användas som 

beroende variabel vid linjär regressionsanalys. Variabeln här hämtad ur databasen om 

kvinnlig representation i kommunala nämnder 2009 konstruerad av historikern Erik 

Wångmar. Denna variabel ligger dessutom på kvotskala då den uppfyller de tre 

tekniska begrepp som används för att särskilja olika skalnivåer. (1) Begreppet om 

rangordning uppfylls då exempelvis 2 % kvinnor i kommunala nämnder kan sägas 

vara större än 1 % till skillnad från variabler på nominalskala då 2 och 1 bara är 

beteckningar utan inbördes rangordning, d v s 2 är ej större än 1. (2) Begreppet 

ekvidistans uppfylls då två lika stora skillnader på skalan alltid är lika stora också i 

verkligheten, d v s det är inte bara så att exempelvis 4 % är större än 2 % utan att 

denna skillnad är exakt lika stor som den mellan 0 % och 2 % (3) Det finns en absolut 

nollpunkt vilket gör det möjligt att påstå att exempelvis 4 % är dubbelt så mycket som 

2 %.110  

 

3.6.2 Oberoende variabler (x) 

De oberoende variablerna i denna studie är tio till antalet vars effekter på studiens 

beroende variabel har kontrollerats för via linjär regressionsanalys111. De oberoende 

variablerna i denna studie består av är; Jämställdhetsindex 2006 (x1), Storstadsregion 

2009 (x2), Andel förvärvsarbetande kvinnor 20-64 år 2002 (x3), Kyrksamhetstalet 

2002 (x4) samt Kodade nämnder 2009 (x5, x6, x7, x8, x9, x10). En närmare titt på dessa 

variabler ter sig nu intressant för att förklara dess relevans i syfte pröva uppsatsens 

hypoteser112  och således besvara den övergripande problemformuleringen i denna 

uppsats113. 

 

Jämställdhetsindex 2006 (x1); Ett index som bygger på 13 statistikvariabler114. I varje 

kommun beräknas hur mycket kvinnor och mäns värden skiljer sig åt och 

                                                
110 Edling och Hedström 2003:16 
111 Se ”3.3 Den linjära regressionsanalysen”. 
112 Se ”2.3 Hypoteser”. 
113 Se ”1.1 Kvinnor i kommunal politik – en inledning”. 
114 Eftergymnasialutbildning, förvärvsarbetande, arbetssökande, medelinkomst tkr, låga inkomster, olik 
könsfördelning på näringsgrenar, dagar med föräldrapenning, dagar med tillfällig föräldrapenning, 
ohälsotal, unga vuxna 25-34 år, kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt egen företagare med minst 
två sysselsatta. Källa: www.h.scb.se/scb/bor/scbboju/jam_htm/jamknframe.htm  
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kommunerna har därefter rangordnats efter storleken på respektive differens. Det 

sammanvägda indexet är medelvärdet av dessa rangordningar. Ett högt värde på 

indexet indikerar sämre jämställdhet och tvärtom. Då ej kommunala nämnder är en av 

de variabler som inbegrips i detta index ter sig denna variabel lämplig att användas i 

syfte att pröva uppsatsens ”jämställdhetshypotes”. Indexet är hämtat från 

kommundatabasen Kfakta06 utvecklad av docent Leif Johansson vid Lunds 

universitet. Detta index ligger dessutom på intervallskala då kriterierna om 

rangordning och ekvidistans uppfylls115.  

 

Storstadsregion 2009 (x2); Denna variabel är att betrakta som en s k dummyvariabel. 

Detta innebär att variabeln endast kan anta två värden, 0 och 1. På detta sätt kan 

kategoriska variabler såsom denna inbegripas i regressionsmodeller av olika slag. 

Beträffande denna variabel är 0 lika med ”mindre region” medan 1 står för ”större 

region”. Variabeln ter sig därmed lämplig att användas för att 

pröva ”regionshypotesen”. Variabeln är även denna hämtad från databasen om 

kvinnlig representation i kommunala nämnder 2009 utvecklad av Erik Wångmar. 

Eftersom denna variabel är dikotomiserad ligger den på kvotskala. Kraven om 

rangordning, ekvidistans och absolut nollpunkt uppfylls således.  

 

Andel förvärvsarbetande kvinnor 20-64 år 2002 (x3); Då året som skall undersökas i 

denna studie är satt till 2009 kan det år som denna oberoende variabel undersöker 

(2002) te sig avlägset. Dock anses detta inte utgöra något problem då det ter sig 

sannolikt att anta att inga större förändringar skett i denna andel under de år som 

förbises. Denna variabel är lämplig att använda för att pröva hypotesen om att en 

högre andel förvärvsarbetande kvinnor finns på mer jämställda platser och således 

torde leda till en högre andel kvinnor i de kommunala nämnderna.  

 

I sammanhanget skall dock noteras att variabeln förvärvsarbete ingår i ovan 

presenterat jämställdhetsindex. För det första avser jämställdhetsindexet alla 

förvärvsarbetare inom en kommun och inte bara den kvinnliga andelen. För det andra 

indikerade VIF-testet i uppsatsens linjära multipla regressionsmodell inte något 

                                                
115 Se ”3.6.1 Beroende variabel (y)”. 
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tecken på multikollinearitet mellan dessa variabler116 . Variabeln är hämtad ur 

kommundatabasen Kfakta06 utvecklad av Leif Johansson. Denna variabel ligger på 

kvotskala då kriterierna om rangordning, ekvidistans och absolut nollpunkt uppfylls. 

 

Kyrksamhetstalet 2002 (x4); Även denna variabel har ett undersökningsår som skiljer 

sig på samma sätt som närmast ovanstående variabel. På samma sätt anses dock ej 

heller det i detta fall vara problematiskt då det även här är sannolikt att anta att några 

större förändringar inte skett under de år som förbises. Denna variabel ter sig därmed 

användbar för att pröva hypotesen om kyrksamhetstalet, d v s ju högre andel besökare 

vid högmässa en kommun har desto mindre jämställt är det i samma kommun och 

desto färre torde andelen kvinnor i de kommunala nämnderna vara. Även denna 

variabel är hämtad ur kommundatabasen Kfakta06 utvecklad a docent Leif Johansson. 

Denna variabel ligger kvotskala då kriterierna om rangordning, ekvidistans och 

absolut nollpunkt.  

 

Kodade nämnder 2009 (x5, x6, x7, x8, x9, x10); Kodade nämnder är samlingsnamnet för 

ett antal enskilda nämnder inom kommunen, i denna uppsats uppgår detta antal till 

sex stycken117. Dessa sex nämnder är med omsorg utvalda för att representera såväl 

traditionellt manliga som kvinnospecifika områden för att ge en så rättvis bild som 

möjligt om förhållandet i Sveriges kommuner samt för att kunna pröva uppsatsens 

hypotes rörande de kodade nämnderna. Som traditionellt manliga nämnder har 

valnämnd (x5), miljö/bygg/räddningsnämnd (x8) samt tekniknämnd (x9) valts ut medan 

social/omsorgsnämnd (x6), barnomsorg/skolnämnd (x7) samt kultur/fritidsnämnd (x10) 

betraktats som nämnder med en förmodad högre andel kvinnor än i de traditionellt 

manliga. I den linjära multipla regressionsanalysen i denna uppsats kommer dessa 

nämnder presenteras var för sig för att visa den effekt som de utvalda nämnderna har 

på den totala andelen kvinnor i kommunalpolitiska nämnder. Notera att dessa kodade 

nämnder som variabler innefattar andelen kvinnor. Att andel leder till andel som blir 

fallet i uppsatsens regressionsmodell ter sig självklart vilket gör att statistiska central- 

och spridningsmått 118  kommer användas för att beskriva tillståndet om andelen 

kvinnor i samtliga kodade nämnder.  

                                                
116 Se ”3.3 Den linjära regressionsanalysen”. 
117 Se ”3.5 definition och operationalisering av centrala begrepp”. 
118 Se ”3.5.1 Statistiska mått” 
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Dessa kodade nämnder ingår trots allt i regressionsmodellen då effekten av dess 

påverkan på den beroende variabeln tillsammans med de statistiska central- och 

spridningsmåtten prövar hypotesen om kvinnospecifika intressen. Att notera är dock 

att sådana sakfrågor som speglar kvinnliga intressen oftast behandlas i nämnder med 

många ledamöter. Dessutom har nämnder som i uppsatsen förväntas ha en högre 

andel kvinnor slagits ihop med varandra vilket innebär att antalet ledamöter ökar 

ytterliggare. Antalet ledamöter kommer troligtvis att påverka effekten av de kodade 

nämnderna på den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder varför de statistiska 

måtten här därför utgör en viktig del i att pröva hypotesen om kvinnliga intressen. 

Vissa nämnders sammanslagning med varandra gick inte att förhindra då dessa 

variabler var skapade på detta sätt i databasen där dessa hämtades. Alternativet hade 

varit att göra en ny undersökning där nämnderna ej slås samman men detta 

beräknades inte vara möjligt inom den tidsram som givits för färdigställandet av 

denna uppsats.  

 

Dessa variabler är hämtade ur databasen om kvinnlig representation i kommunala 

nämnder 2009 utvecklad av historikern Erik Wångmar. Variablerna ligger 

avslutningsvis på kvotskala då kriterierna om rangordning, ekvidistans och absolut 

nollpunkt uppfylls.  

 

3.7 Bearbetning och insamling av data                        

Använd data i denna uppsats har hämtats från kommundatabasen Kfakta06 samt 

databasen om kvinnlig representation i kommunala nämnder 2009. Dessa databaser 

innehåller ett stort antal variabler av olika slag för var och en av Sveriges kommuner. 

Alla dessa variabler ter sig naturligtvis inte lämpliga använda inom ramen för denna 

studie vilket gjorde att en egen databas skapades. Utifrån utvalda variabler gjordes 

statistiska analyser i form av frekvenstabeller och en multipel linjär 

regressionsanalys119 i syfte att beskriva hur andelen kvinnor i kommunala nämnder 

ser ut såväl totalt sätt som i de kodade nämnder som valts ut inom ramen för denna 

uppsats samt vad som påverkar den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder.  

 

                                                
119 Se ”3.3 Den linjära regressionsanalysen”. 
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Innan regressionsmodellen genomfördes togs frekvenser fram för såväl den beroende 

variabeln samt de oberoende variablerna för att kontrollera dess normalfördelning120 

och därmed dess användbarhet i en framtida regressionsanalys. Här visade det sig att 

alla utvalda variabler var relativt normalfördelade. Därefter gjordes en 

korrelationstabell för att avgöra styrkan på sambanden mellan variablerna samt om 

multikollinearitet förelåg. Resultatet av denna tabell medförde att alla variabler 

kopplade till någon form av politiskt styre i kommunerna uteslöts. Detta framförallt 

beroende på dålig signifikans men i vissa fall även svaga samband. Detta gjorde 

dessutom att teorier om politiska faktorer uteslöts ur uppsatsens då hypoteser 

härledda ur sådana teorier trots allt ej varit möjliga att testa. Variabler med koppling 

till just styrande majoritet i de enskilda kommunerna hade annars varit intressanta att 

jämföra med andelen kvinnor i kommunala nämnder och skulle således kunna utgjort 

ett alternativt tillägg i en liknande studie av denna art. Dock måste signifikansnivån 

vara av sådan art att man med största sannolikhet kan uttala sig om att det är på ett 

visst sätt och ej som i detta fall att slumpen spelar in för mycket.          

 

Av slutligen utvalda variabler uppvisades starkast samband mellan den beroende 

variabeln och andel kvinnor i miljö/bygg/räddningsnämnd (x8) (0,425) medan svagast 

samband uppvisades mellan den beroende variabeln och andel förvärvsarbetande 

kvinnor 20-64 år 2002 (x3) (0,102). Enligt korrelationstabellen förelåg ingen 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna vilket medförde att 

regressionsmodellens VIF-test inte hade någon större betydelse i denna uppsats men 

utfördes trots allt för att definitivt bekräfta korrelationstabellens resultat, att 

multikollinearitet ej förelåg. Att notera i sammanhanget är att den oberoende 

variabeln kyrksamhetstalet 2002 (x4) låg på en god signifikansnivå i 

korrelationstabellen vilket gjorde att den togs med i den linjära regressionsmodellen. I 

denna modell visade sig dock kyrksamhetstalet ligga på en signifikansnivå som var 

att betrakta som ej signifikant. Trots detta analyseras resultatet av denna oberoende 

variabel i studiens empiriska kapitel för att återknyta till härled hypotes och 

därigenom också presenterade teorier och tidigare forskning.          

 

                                                
120 Statistikens viktigaste fördelning och innebär att medelvärdet, medianen och typvärde antar samma 
värde.   
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Efter detta genomfördes en multipel regressionsanalys. Den multipla 

regressionsanalysen innehöll alla de variabler som tidigare presenterats i denna 

uppsats. I en analys av detta slag ter sig förklaringsgraden och effekterna av de 

oberoende variablerna på den beroende variabeln intressanta att titta på. I uppsatsens 

hypotes om de förmodade kvinnospecifika kodade nämnderna anges att dessa tros ha 

en stor positiv effekt på den beroende variabeln. I denna studie fastställs en sådan 

effekt till en ökning av minst 0,1 enheter hos den beroende variabeln vid en enhets 

ökning hos den oberoende. Vad det betträffar analysen av den genomsnittliga andelen 

kvinnor såväl totalt som i studiens utvalda kodade nämnder läggs vikten vid 

jämförelser vilket gör att några gränser för vad som anses vara en hög samt liten 

genomsnittlig andel kvinnlig representation ej definieras.       

 

Värdet av F-testet uppgick i den multipla linjära regressionsmodellen till ett betydligt 

högre värde än det kritiska värde121 som måste uppnås för god signifikans. Resultatet 

i regressionsanalysen är statistiskt säkerställt till 99,9% då F-värdet uppgick till 

26,364.  

 

3.8 Källdiskussion 

I denna studie har material som rört teorier och tidigare forskning om kvinnospecifika 

intressen, genussystemet, könskontrakt, kvinnors underordning samt kvinnlig 

representation på såväl nationell som kommunal nivå använts användbara för att 

besvara uppsatsens övergripande problemformulering122  samt uppfylla det syfte123 

som inom ramen för denna studie formulerats. Då detta material utgörs av ett relativt 

få antal källor finns det en viss risk att den bild av inom uppsatsen ges av 

presenterade teorier och tidigare forskning blir ensidig och skev. Dock har även 

material som ej togs med i uppsatsen behandlats för att få en bredare förståelse för 

ämnet och i syfte att utröna om det förelåg stora meningsskiljaktigheter mellan 

forskare och teoretiker.  

 

Analysen av materialet visade på en relativt stor samsyn av inom uppsatsen 

presenterade teorier och tidigare forskning vilket gjorde att ett antal verk som på bästa 

                                                
121 Se ”3.3 Den linjära regressionsanalysen. 
122 Se ”1.1 Kvinnor i kommunal politik – en inledning ”. 
123 Se ”1.2 Uppsatsens syfte”. 



Statsvetenskap D (PO5194)                                                             Marc Gudmundsson 
Uppsatskurs  

 40 

sätt ansågs behandla de teorier och den tidigare forskning som skulle ligga till grund 

för denna studie valdes ut.  

 

För att kritiskt granska det material man använt sig av brukar man tala om Ädel-Ost, 

en förkortning som står för Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens. Där äkthet 

mycket kort innebär att man som läsare och användare av specifikt material måste 

försäkra sig om att materialet är producerat vid den tidpunkt, i det sammanhang samt 

av de personer som anges. Kriteriet om oberoende handlar istället om man är 

medveten eventuella omedvetna påverkansprocesser som kan ha influerat författaren 

eller grundaren av ett visst material. Samtidighetskriteriet handlar om att ju längre tid 

som förflyter mellan en händelse och dess nedtecknande desto större är sannolikheten 

att berättelsen blir behäftad med minnesfel, efterhandskonstruktioner och 

efterrationaliseringar. Kriteriet om tendens eller s k tendensiösa källor avser slutligen 

att författaren/författarna har ett intresse av att återge en snedvriden eller avsiktlig 

tillrättalagd bild om verkligheten. Detta gör att berättelsen blir högst subjektiv och 

partisk istället för en beskrivning av verkliga skeenden och händelser.  

 

I denna uppsats anses kriteriet om äkthet uppfyllas i alla använda och presenterade 

källor då det handlar om erkända forskare och teoretiker och lika erkända verk. Om 

inte verken hade varit äkta skulle detta långt tidigare uppmärksammats. Kriteriet om 

oberoende går naturligtvis ej att utesluta och skulle sammanhanget vara möjlig med 

tanke att kvinnoforskningen de senare åren utvecklats och blivit allt mer omfattande. 

Detta har i sin tur gjort att gjort att samhällsdebatten till en högre grad än tidigare 

berör exempelvis kvinnopolitisk representation och jämställdhet vilket skulle kunna 

medföra att teoretiker och forskare inom ämnet till viss del överdriver sina empiriska 

resultat och teorier för att ej negligeras i samhällsdebatten. Trots detta anses använt 

material vara relativt oberoende.  

 

Beträffande samtidighetskriteriet anses detta uppfyllas även om några källor är 

hämtade från mitten av 1990-talet och början av 2000-talet. Det är rimligt att anta att 

samma teorier gör sig gällande även idag samt att om tidigare forskning finns det 

ingen anledning att tro att det förflöt lång tid mellan undersökning och nedtecknande. 

Det slutliga kriteriet om tendens skulle kunna förekomma i syfte att exempelvis 
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förvränga bilden om kvinnors underordning och dess svaga politiska representation i 

syfte att förstärka den men i sammanhanget anses detta som mindre troligt.      
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten och tolkningarna av den regressionsmodell som 

utgör det empiriska materialet i denna uppsats. Mer konkret kommer alltså 

uppsatsens underfrågeställningar ges ett svar inom ramen för detta kapitel. Kapitlet 

inleds med en presentation av den kvinnliga representationen i kommunalpolitiska 

nämnder och avslutas med en genomgång av var och en av uppsatsen fem hypoteser.   

 

4.1 Kvinnlig representation i kommunala nämnder 

För att besvara uppsatsens övergripande problemformulering124 ter det sig relevant att 

ge en bild av hur den kvinnliga representationen ser ut såväl totalt som i alla de 

kodade nämnder som undersöks inom ramen för denna uppsats. Nedan följer därför 

en presentation av den kvinnliga representationen i kommunala nämnder. 
 

Tabell 1.2 Total kvinnlig representation i kommunala nämnder 2009 (procent) 

  

I ovanstående tabell (tabell 1.2) ser vi att genomsnittet för kvinnlig representation i de 

kommunala nämnderna i Sveriges 290 kommuner ligger på ca. 40,0%. 

Standardavvikelsen är ca. 5,4% och variansen ligger på ca. 28,6% vilket  gör att 

avvikelsen från det genomsnittliga värdet i de enskild kommunerna inte är speciellt 

stor. Tabellen visar även att skillnaden mellan den kommunen med högst andel 

kvinnor i de kommunala nämnder och den kommunen med den lägsta andelen uppgår 

till hela 29%. Den kommunen med lägst andel har en kvinnlig representation i 

nämnderna med inte mer än 24% medan den kommun med högst andel har en 

                                                
124 Se ”1.1 Kvinnor i kommunal politik” 
125 Multipla typvärden existerar. Det minsta värdet visas i tabellen. 

Central- och spridningsmått y = Total andel kvinnor i kommunala 

nämnder 2009 

Aritmetiskt medelvärde 39,82 

Median 40,00 

Typvärde 40,00125 

Standardavvikelse 5,35 

Varians 28,63 

Variationsvidd 29,00 

Minimum 24,00 

Maximum 53,00 
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kvinnlig representation på hela 53%, d v s i den senare är kvinnorna i viss 

mån ”överrepresenterade” i jämförelse med männen. Låt oss nu titta på hur det ser ut 

inom studien utvalda kodade nämnder. 

 
 Tabell 1.3 Kvinnlig representation i utvalda kodade nämnder 2009 (procent) 

Central- och 

spridningsmått 

x5 x6 x7 x8 x9 x10 

Aritmetiskt 

medelvärde 

37,61 56,20 48.74 26,98 45,50 23,93 

Median 40,00 56,00 47,00 27,00 44,00 22,00 

Typvärde 40,00 56,00 50,00 33,00 55,00 0,00 

Standardavvikelse 19,55 13,91 12,49 14,97 15,50 16,51 

Varians 382,02 193,45 156,05 224,02 240,23 272,55 

Variationsvidd 100,00 75,00 68,00 100,00 86,00 100,00 

Minimum 0,00 14,00 18,00 0,00 0,00 0,00 

Maximum 100,00 89,00 86,00 100,00 86,00 100,00 

Kommentar: x5=andel kvinnor i valnämnd, x6=andel kvinnor i social/omsorgsnämnd, x7=andel 

kvinnor i barnomsorg/skolnämnd, x8=andel kvinnor i miljö/bygg/räddningsnämnd, x9=andel kvinnor i 

kultur/fritidsnämnd, x10=andel kvinnor i tekniknämnd.  

 

Ovanstående tabell visar att det råder relativt kraftig variation mellan olika nämnder. I 

genomsnitt tenderar de traditionellt sett kvinnliga nämnderna att ha en högre andel 

kvinnor vilket går helt i linje med den presenterade teorin om kvinnospecifika 

intressen. Andelen kvinnor i samtliga dessa nämnder uppgår i genomsnitt till över 

40,0% varav social/omsorgsnämnd har högst andel kvinnliga ledamöter med 56,2%.  

 

Minst andel kvinnliga ledamöter återfinns i tekniknämnd där andelen i genomsnitt 

inte uppgår till mer än ca. 23,9%. Dock måste det tas i beaktande att såväl 

standardavvikelsen som variansen är relativt stor i samtliga kodade nämnder vilket 

gör medelvärdet till en något mindre tillförlitlig spegling av verkligheten. Högst 

standardavvikelse och varians hittas hos valnämnd medan de minsta ses hos 

barnomsorg/skolnämnd. Teorin om kvinnospecifika intressen stärks ytterliggare av 

det faktum att typvärdet är betydligt högre i social/omsorgsnämnd, 
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barnomsorgs/skolnämnd och kultur/fritidsnämnd. Intressant i sammanhanget är att 

typvärdet i tekniknämnder uppgår till 0, d v s den vanligaste andelen kvinnor i 

tekniknämnder är 0%. Mest förvånande är att andelen kvinnor i kultur/fritidsnämnd 

vissa kommuner uppgår till 0% då detta är att betrakta som en nämnd som berör 

främst kvinnliga intressen. Dock kan förklaringarna ligga i att i att män kanske mer 

än kvinnor intresserar sig för frågor som berör ”fritid” och på så sätt ”tar ut” andelen 

kvinnor eller att denna låga kvinnliga representation framförallt finns i mindre 

kommuner där ledamöterna i denna specifika nämnd är färre än i till invånarantalet 

större kommuner.     

 

Avslutningsvis är ett i sammanhanget intressant konstaterande att variationsvidden är 

mycket stor i samtliga nämnder. Störst variationsvidd återfinns valnämnd, 

miljö/bygg/räddningsnämnd och tekniknämnd där variationsvidden är hela 100%. 

Detta innebär således att i vissa enskilda kommuner är samtliga ledamöter i dessa 

nämnder kvinnor medan i andra kommuner återfinns inte en enda kvinna i samma 

nämnder. Teorin om kvinnliga intressen får således såväl stöd som att den motbevisas 

av detta faktum. I övriga kodade nämnder är som synes variationsvidden något 

mindre men fortfarande relativt stor. Högst variationsvidd hos återstående nämnder 

återfinns i kulturnämnd med 86% medan den totalt sett lägsta variationsvidden 

återfinns i barnomsorg/skolnämnd med 68% . Även i detta fall får således teorin om 

kvinnospecifika intressen stöd i de kommuner där andelen kvinnliga ledamöter är hög 

men motbevisas samtidigt i de kommuner där andelen kvinnliga ledamöter istället är 

relativt låg. 

 

Utifrån denna statistiska analys ter sig således teorin om kvinnospecifika intressen 

generellt sett (utifrån resultatet av medelvärdet hos de kodade nämnderna) stå sig 

relativt stark. Även typvärdena förstärker denna bild då det vanligtvis är så att fler 

kvinnliga ledamöter återfinns i nämnder med mer kvinnospecifika områden än övriga 

utvalda nämnder. Däremot talar variationsvidden om att variationen i kvinnlig 

representation i dessa utvalda nämnder är stor vilket gör att teorin om kvinnospecifika 

intressen får stöd i vissa kommuner men inte i andra.                                
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4.2 Vad påverkar den kvinnliga representationen i kommunala nämnder?  

Att titta på andelen kvinnor i kommunalpolitiska nämnder är av stor vikt ur en rad 

olika synvinklar inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Att således till viss del 

kunna förklara denna andel är ett stort steg rätt riktning mot ett mer jämställt samhälle. 

I nedanstående tabell presenteras inom ramen för denna uppsats funna indikatorer till 

detta fenomen. 

 
Tabell 1.4 Multipel linjär regressionsanalys – totala andelen kvinnor i kommunala nämnder 

2009 (procent)  som beroende variabel (y). 

 

Oberoende variabler  B-koefficient (standard fel) 

 

Konstant   +4,365 

   (6,084) 

Jämställdhetsindex 2006 (x1)   -0,030* 

   (0,011) 

Storstadsregion (x2) +0,946* 

   (0,646) 

And. förvärvsarb. kv. 20-64 år 2002 (x3) +0,210** 

   (0,071) 

Kyrksamhetstalet 2002 (x4)  -0,176 

   (0,277) 

And. kv. led. i valnämnd (x5)  +0,059*** 

   (0,015) 

And. kv. led. i social/omsorg. (x6) +0,112*** 

   (0,020) 

And. kv. led. i barnomsorg/skola (x7) +0,133*** 

   (0,022) 

And. kv. led. i miljö/bygg/räddning (x8) +0,150*** 

   (0,019) 

And. kv. led. i teknik (x9)  +0,058*** 

   (0,017) 

And. kv. led. i kultur/fritid (x10)  +0,082*** 

   (0,277) 

Justerat R2   0,686 

N   168-290    

Kommentar: * är signifikant på 0,1-nivån, ** är signifikant på 0,05-nivån, *** är signifikant på 0,01-

nivån              
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Tabell 1.2 på föregående sida visar att de oberoende variablerna (x) till ca. 69% 

förklarar den studiens beroende variabel (y)126. Modellens signifikansnivåer varierar 

dock mellan en 90 och 99 procentig tillförlitlighet, varav viss aktsamhet i tolkningen 

av vissa variablers effekt på den beroende variabeln (y) måste tas. Den konstant som 

redovisas i den multipla regressionsmodellen på föregående sida är av mer akademisk 

betydelse. Den säger inte mer än att värdet för den totala andelen kvinnor i 

kommunala nämnder är 4,365% (y-värdet) när var och en av de oberoende 

variablerna är lika med noll (x = 0). Detta innebär således att konstanten utgör 

interceptet, d v s a-värdet i den räta linjens ekvation y = a+bx. Nu följer en 

genomgång av uppsatsens hypoteser. 

 

4.2.1 H1: Jämställdhetshypotesen 

Denna hypotes fastslog att en högre jämställdhet, d v s ett lågt värde på 

jämställdhetsindex skulle medföra en högre total andel kvinnor i kommunala nämnder 

i den enskilda kommunen. Enligt den multipla regressionsanalysen som redovisas i 

tabell 1.2 på föregående sida kan det utläsas att om jämställdhetsindex ökar med en 

enhet så minskar den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder med 0,03%. 

Notera att om värdet på jämställdhetsindexet ökar med en enhet så innebär det en 

minskad jämställdhet i den enskilda kommunen vilket innebär att H1 kan bekräftas 

och således också tillhörande H0 förkastas. Detta samband är signifikant på 0,1-nivån 

vilket innebär att detta samband är till 90% säkerställt. Det skall dock påpekas att 

denna effekt är mycket liten, nästan obefintlig och inte alls så stor som man skulle 

kunna förvänta sig enligt teorin om kvinnors underordning127 som framförallt Yvonne 

Hirdman framför. Det kan hävdas att kvinnor p g a deras underordning bör söka 

jämställa sig med männen såväl i samhället, i form av exempelvis utbildning som i 

sin tur leder till förvärvsarbete, som i beslutsfattande organ inom den enskilda 

kommunen.  

 

Hirdman påpekar dock att män som grupp kontrollerar att kvinnor hålls utanför de 

områden där makten finns och att den absoluta jämställdheten därmed uteblir. 

Regressionsanalysens resultat går även hand i hand med vad Wide fann i sin 

undersökning om kvinnlig representation i kommunfullmäktige år 1998. Däremot 
                                                
126 Totala andelen kvinnor i kommunala nämnder. 
127 Se ”2.3Teorin om kvinnors underordning”. 
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fanns betydligt starkare samband mellan jämställdhetsindex och kvinnlig 

representation i kommunfullmäktige under Wides första undersökningsår, 1982. 

Betydelsen av jämställdhet på kvinnlig representation på kommunal nivå ser alltså ut 

att ha minskat över tid. Den påvisat lilla effekten av jämställdhetsindex i denna studie 

stärker detta faktum. 

 

4.2.2 H2:  Regionshypotesen  

Regionshypotesen handlade om att ju högre urbaniseringsgrad desto högre total andel 

kvinnor i de kommunala nämnderna i den enskilda kommunen. Den multipla 

regressionsanalysen visade ett stöd för denna hypotes då den totala andelen kvinnor i 

kommunala nämnder ökar med ca. 0,95% i storstadsregioner. Denna oberoende 

variabels (x2) effekt på studiens beroende variabel innebär således att H2 kan 

bekräftas samtidigt som tillhörande H0 förkastas. Detta samband är signifikant på 0,1-

nivån vilket innebär att detta samband är till 90% säkerställt.  

 

Effekten av storstadsregioner på den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder 

kan därmed sägas vara mycket stor, i storstadsregioner ökar den totala andelen 

kvinnor i de kommunala nämnderna med nästan en procent. Teorin om könskontrakt 

kan därmed sägas stämma väl överens med detta utfall. Framförallt vad det beträffar 

det modernistiska könskontraktet som menar att jämställdheten ökar med 

inflyttningen av invånare till den specifika regionen/kommunen, det torde således 

vara så att regioner med en högre urbaniseringsgrad är mer jämställda och därmed har 

en större andel kvinnor i kommunala nämnder. Denna analys visar just detta genom 

storstadsregioners relativt stora effekt på den totala andelen kvinnor i kommunala 

nämnder i de enskilda kommunerna. 

 

4.2.3 H3: Andel förvärvsarbetande kvinnor 20-64 år 2002 

Denna hypotes menar att en högre andel förvärvsarbetande kvinnor mellan 20 och 64 

år medför en högre total andel kvinnor i kommunala nämnder i den enskilda 

kommunen. Den multipla linjära regressionsanalysen visar att om andelen 

förvärvsarbetande kvinnor i åldrarna 20 till 64 år ökar med en procent så ökar den 

totala andelen kvinnor i kommunala nämnder med 0,21%. Detta samband gör att  H3 

kan bekräftas och tillhörande H0 förkastas. Ett samband som har en signifikansnivå på 

0,05-nivån, d v s sambandet är till 95% säkerställt. 
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Teorin om det modernistiska könskontraktet hävdar att förvärvsfrekvensen mellan 

kvinnor och män är relativt jämn i regioner/kommuner med ett sådant kontrakt vilket 

medför att dessa regioner/kommuner tenderar vara mer jämställda än genomsnittet. 

Utifrån detta synsätt torde det därför vara så att förvärvsfrekvensen även inom de 

kommunala nämnderna torde vara mer jämställt i dessa regioner/kommuner vilket 

regressionsanalysen även påvisar.  

 

Jessika Wide fann i sin undersökning att bl a socioekonomiska faktorer såsom 

kvinnors förvärvsfrekvens har mindre betydelse idag än tidigare. Dock måste effekten 

av kvinnlig förvärvsfrekvens tillskrivas relativt stor betydelse i denna 

regressionsanalys då effekten av denna oberoende variabel (x3) är näst störst av alla 

inom ramen för denna studie undersökta oberoende variabler.    

 

4.2.4 H4: Kyrksamhetstalshypotesen    

Denna hypotes handlar om att en högre andel besökare vid högmässa per vecka skulle 

leda till en mindre total andel kvinnor i kommunala nämnder i den enskilda 

kommunen. Regressionsmodellen visar att om andelen besökare vid högmässa per 

vecka ökar med en procent så minskar den totala andelen kvinnor i kommunala 

nämnderna i den enskilda kommunen med ca. 0,18%. Detta samband ligger dock 

enbart på 0,5-nivån vilket innebär att sambandet är till 50% säkerställt och anses i 

denna regressionsmodell som ej signifikant. Trots detta kopplas lämpliga 

presenterade teorier för att pröva formulerad hypotes för denna oberoende variabel 

(x4) samt att det är en 50 procentig chans att sambandet stämmer. Då detta samband 

trots allt stämmer överens med formulerad hypotes för denna oberoende variabel så 

kan H4 bekräftas och tillhörande H0 förkastas.  

 

Utfallet av denna kyrksamhetstalshypotes stämmer väl överens med teorin om 

traditionella könskontrakt. I regioner/kommuner där det traditionella könskontraktet 

råder är det enligt teorin mindre jämställt mellan könen och här återfinns även ett 

högre kyrksamhetstal. Detta gör att ett högre kyrksamhetstal är kopplat till en sämre 

jämställdhet mellan män och kvinnor vilket den multipla regressionsmodellen ger 

sken av då ett högre kyrksamhetstal leder till en mindre total andel kvinnor i de 

kommunala nämnderna i den enskilda kommunen.  
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4.2.5 H5: Kodade nämnder 

De kodade nämnderna i denna uppsats är sex till antalet. Genomförd 

regressionsmodell visar att hypotesen om de kodade nämnderna till största del kan 

bekräftas även om det finns undantag. Detta gör att H5 bekräftas och tillhörande H0 

förkastas. Nedan följer en analys av var och en av dessa kodade nämnder för att ge 

ytterliggare klarhet i detta resonemang.  

 

x5: Andel kvinnliga ledamöter i valnämnd                                                         

Regressionsmodellen visar att om andelen kvinnor i valnämnd ökar med en procent så 

ökar den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder med ca. 0,06%. Detta 

samband är signifikant på 0,01-nivån vilket innebär att sambandet är till 99% 

säkerställt. Den svaga effekt som denna oberoende variabel (x5) har på den totala 

andelen kvinnor i kommunala nämnder torde beror på att valnämnder generellt sätt 

inte består av många ledamöter.  

 

En ökning av andelen kvinnor i valnämnd ger således ingen större effekt på den totala 

andelen kvinnor i kommunala nämnder kanske inte främst p g a att andelen kvinnor i 

denna nämnd är låg utan för antalet ledamöter är det. Dock har tidigare presenterade 

central- och spridningsmått trots stora variationer mellan de enskilda kommunerna 

visat att den genomsnittliga andelen kvinnor i denna nämnd är något lägre än den 

totala genomsnittliga andelen i kommunala nämnder och ganska mycket lägre än i 

nämnder som behandlar traditionellt kvinnliga sakfrågor. Detta gör att teorin om 

kvinnospecifika intressen stöds då valnämnd i uppsatsen har betraktats som en 

traditionellt manligt dominerad nämnd.       

 

x6: Andel kvinnliga ledamöter i social/omsorgsnämnd 

Den multipla linjära regressionsanalysen visar att om andelen kvinnor i 

social/omsorgsnämnd ökar med en procent ökar den totala andelen kvinnor i 

kommunala nämnder med 0,11%. Detta samband har en signifikans som ligger på 

0,01-nivån vilket innebär att resultatet av regressionsmodellen är till 99% säkerställt. 

I detta fall finns det anledning att tro att social/omsorgsnämnd består av relativt 

många ledamöter då två nämnder slagits samman. Det stora antalet ledamöter torde 

således inverka på denna oberoende variabels (x6) effekt på den beroende variabeln. 

Tidigare presenterade statistiska mått har visat att den genomsnittliga andelen kvinnor 
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i social/omsorgsnämnd är högre än den genomsnittliga totala andelen kvinnor i 

kommunala nämnder och betydligt högre än den genomsnittliga andelen kvinnor i 

nämnder som i uppsatsen betraktats som traditionellt mansdominerade. Detta gör att 

teorin om kvinnospecifika intressen även i detta fall kan sägas stämma överens med 

presenterad och analyserad data.       

 

x7: Andel kvinnliga ledamöter i barnomsorg/skolnämnd 

Regressionsanalysen visade att om andelen kvinnor i barnomsorg/skolnämnd ökar 

med en procent så ökar den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder med ca. 

0,13%. Ett samband som är statistiskt säkerställt till 99% då signifikansnivån för 

denna oberoende variabel (x7) låg på 0,01-nivån. Även i detta fall finns det anledning 

att tro att antalet ledamöter är relativt många då två nämnder slagits samman. 

Effekten av denna oberoende variabel (x7) på studiens beroende dito torde således till 

viss del bero av detta faktum. Utifrån tidigare presenterad data är den genomsnittliga 

andelen kvinnor i barnomsorg/skolnämnd högre än den genomsnittliga totala andelen 

kvinnor i kommunala nämnder och betydligt högre än den genomsnittliga andelen 

kvinnor i traditionellt manligt dominerade nämnder. Teorin om kvinnospecifika 

intressen får således utifrån detta synsätt även i detta fall stöd.   

 

x8: Andel kvinnliga ledamöter i miljö/bygg/räddningsnämnd 

Den multipla linjära regressionsmodellen visade att om andelen kvinnor i 

miljö/bygg/räddningsnämnd ökar med en procent så ökar den totala andelen kvinnor i 

kommunala nämnder med 0,15%. Detta samband har ligger på signifikansnivån 0,01 

vilket innebär att sambandet är till 99% statistiskt säkerställt. Då denna oberoende 

variabel (x8) är en sammanslagning av inte mindre än tre kommunala nämnder blir 

antalet ledamöter mycket stort. Detta faktum skulle kunna bidra till att effekten av 

denna oberoende variabel på studiens beroende variabel blir högre än förväntat då 

detta anses vara en traditionellt manligt dominerad nämnd.  

 

Tittar man dock på den genomsnittliga andelen kvinnor i denna nämnd är den i 

jämförelse med den genomsnittliga andelen kvinnor totalt sätt i alla nämnder lägre. 

Vid en jämförelse med nämnder som behandlar traditionellt sätt kvinnliga sakfrågor 

är den genomsnittliga andelen kvinnor i miljö/bygg/räddningsnämnd betydligt lägre. 
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Detta innebär att teorin om kvinnospecifika intressen får stöd i presenterade 

statistiska måtten. 

  

x9: Andel kvinnliga ledamöter i tekniknämnd 

Regressionsmodellen visade att om andelen kvinnliga ledamöter tekniknämnd ökar 

med en procent så ökar den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder med ca. 

0,06%. Detta samband har en signifikansnivå på 0,01 vilket innebär att sambandet är 

statistiskt säkerställt till 99%. Då tekniknämnd i jämförelse med övrigt utvalda 

kodade nämnder har färre antal ledamöter torde detta påverka effekten av denna 

oberoende variabel (x9) på studiens beroende variabel. Teorin om kvinnors intressen 

får vid en titt på den genomsnittliga andelen kvinnor i denna nämnd stöd då denna 

andel är jämförelsevis lägre än den totalt sätt genomsnittliga andelen kvinnor i 

kommunala nämnder samt framförallt i jämförelse med nämnder som rör mer 

traditionellt sätt mer kvinnospecifika sakfrågor.     

 

x10: Andel kvinnliga ledamöter i kultur/fritidsnämnd 

Den linjära regressionsanalysen visade att om andelen kvinnor i kulturnämnd ökar 

med en procent så ökar den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder med ca. 

0,08%. Signifikansnivån ligger på 0,01 vilket innebär att detta samband är till 99% 

statistiskt säkerställt. Denna nämnd utgör således det undantag som tidigare nämndes 

då effekten ej kan sägas vara stark inom ramen för denna uppsats. Tittar man på den 

genomsnittliga andelen kvinnor kultur/fritidsnämnd är denna dock hög jämfört med 

den genomsnittliga totala andelen kvinnor i kommunala nämnder och ännu högre 

jämfört med andra nämnder som berör traditionellt manligt dominerade områden. 

Teorin om kvinnospecifika intressen finner således stöd utifrån denna vy.  
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5. Avslutande slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas studiens resultat och återkopplas till presenterade 

teorier och tidigare forskning i syfte att dra relevanta slutsatser. En repetition av 

studiens övergripande problemformulering och syfte sker i början av kapitlet för att 

ge en god bakgrund till de slutsatser som dras. Kapitlet avslutas med att lyfta 

uppsatsen till en högre mer generell nivå.  

     

5.1 Slutsats 

Den övergripande problemformuleringen i denna uppsats handlade om att ta reda på 

vilka faktorer som kunde förklara kvinnors politiska deltagande i kommunala 

nämnder. Uppsatsens syfte gick med bakgrund i den övergripande 

problemformuleringen mer specifikt ut på att ta reda på vad som påverkar denna 

kvinnliga representation hur den ser ut. Teorier och tidigare forskning inom området 

hade visat att kvinnospecifika intressen, jämställdhet inom kommunen i övrigt, 

socioekonomiska och kulturella strukturer varit avgörande för kvinnlig 

kommunalpolitisk representation. Utifrån dessa teorier och tidigare forskning 

formulerades fem hypoteser som prövades via frekvenstabeller och linjär multipel 

regressionsanalys. Dessa analyser visade att formulerade hypoteser kunde bekräftas.  

 

Låt oss dock analysera studiens empiriska resultat något djupare. Om vi inleder med 

att titta på de resultat som frekvenstabellerna128 gav oss får teorin om kvinnospecifika 

intressen på generell basis stöd i dessa resultat. Den genomsnittliga andelen kvinnor 

tenderar att vara högre i undersökta nämnder som behandlar traditionellt sätt mer 

kvinnospecifika frågor i jämförelse med nämnder som berör sakfrågor som anses 

inbegripa mer manliga områden. Dock visar analysen att variationen mellan de 

enskilda kommunerna är stora. Mest förvånansvärt är att andelen kvinnor i 

kultur/fritidsnämnd i vissa kommuner uppgår till 0%. Detta kan, som tidigare hävdats, 

förklaras av att män i större utsträckning intresserar sig för sakfrågor som berör 

fritidsområdet och således ”tar ut” andelen kvinnor samt att i mindre kommuner är 

antalet ledamöter i nämnderna betydligt färre, d v s det blir i dessa kommuner svårare 

                                                
128 Tabell 1.2 Total kvinnlig representation i kommunala nämnder 2009 (procent) och tabell 1.3 
Kvinnlig representation i utvalda kodade nämnder 2009 (procent). 
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att ta plats i den specifika nämnden p g a en större konkurrenssituation som tenderar 

att gynna män. 

  

Jessika Wide hävdar även hon att variationen mellan de enskilda kommunerna är 

stora. Således stämmer hypotesen om kvinnospecifika intressen i vissa kommuner 

men inte i andra. Det finns således risk för att den genomsnittliga andelen kvinnor i 

de kodade nämnderna som mått och prövning av hypotesen och teorin om 

kvinnospecifika intressen blir något svajigt när variationen är så stor som den är. 

Väldigt hög andel kvinnor vissa enskilda kommuner medför således en ökning av 

medelvärdet med mer än vad som kan anses vara representativt. Dessutom är det som 

ovan berörts som så att i mindre kommuner är antalet ledamöter i nämnderna färre 

vilket gör att den procentuella andelen kvinnor blir högre där än i kommuner där fler 

ledamöter ingår i samma nämnd. 

 

Generellt sätt om man trots allt tittar på den genomsnittliga andelen kvinnor, skall det 

sägas att kvinnor är koncentrerade till nämnder som kan sägas röra traditionellt sätt 

mer kvinnospecifika sakfrågor. Detta gör att Helge Hernes och Beatrice Haalsas 

teorier till största del finner stöd i uppsatsens presenterade resultat. Däremot menar 

Anna Jonasdottir att kvinnors intressen främst ligger i att bekämpa den manliga 

överhögheten och få tillgång till de områden där makten finns och värden fördelas. I 

detta fall är det dock svårt att avgöra vilka nämnder som kan anses ha en sådan makt 

som Jonasdottir avser. Social/omsorgsnämnd skulle kunna vara en sådan nämnd men 

även exempelvis miljö/bygg/räddningsnämnd som har en jämförelsevis låg 

genomsnittlig andel kvinnor. Den sammanlagda slutsatsen av detta resonemang är 

således att andelen kvinnor i kommunala nämnder generellt sätt kan förklaras av 

kvinnospecifika intressen men att variationerna mellan kommunerna är stora. 

 

Låt oss nu titta närmare på den multipla linjära regressionsanalysen. Samtliga utvalda 

oberoende variabler visade sig förklara den totala andelen kvinnor i kommunala 

nämnder till ca. 69%. Störst effekt visade sig storstadsregion (x2) ha medan 

jämställdhetsindex 2006 (x1) visade sig ha minst effekt på den totala andelen kvinnor 

i kommunala nämnder. Som i det empiriska avsnittet nämndes finner 

regionshypotesen stöd i teorin om det modernistiska könskontraktet medan 

jämställdhetshypotesen enligt Yvonne Hirdmans teori om kvinnors underordning har 
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en lägre effekt än förväntat. Dock menar Jessika Wide att effekten av jämställdhet 

såsom detta index är en indikator på har haft en tendens att minska över tid. Detta gör 

att Wides teori å andra sidan finner stöd.  

 

De kodade nämndernas effekt tillskrivs till stor del antalet ledamöter i nämnderna och 

till viss del i hur många kommuner dessa nämnder återfinns. Utvalda kodade nämnder 

som i uppsatsens ansetts vara traditionellt kvinnligt dominerade har slagits ihop med 

varandra och innehar därmed ett stort antal ledamöter. Effekten av dessa nämnder på 

den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder skulle ur denna synvinkel således 

vara en viss indikator på kvinnospecifika intressen. Dock stämmer ej detta hela vägen 

då miljö/bygg/räddningsnämnd är att anse som en traditionellt manligt dominerad 

nämnd, denna nämnds många ledamöter torde således vara en förklaring till dess 

starka effekt på den beroende variabeln. Därför är den genomsnittliga andelen 

kvinnor i de specifika nämnderna i detta fall en bättre indikator för att pröva teorin 

om kvinnospecifika intressen. Dock behandlas traditionellt sätt kvinnospecifika 

sakfrågor i nämnder med ett stort antal ledamöter vilket gör att de kodade nämnderna 

återfanns i den multipla regressionsmodellen.     

 

Avslutningsvis kan det sägas att den totala andelen kvinnor i kommunala nämnder till 

stor del (69%) kan förklaras av de oberoende variabler som ingår i denna studie. 

Dock skall ej för höga växlar av denna förklaringsgrad dras då antalet oberoende 

variabler är relativt många. Det är därmed mer lämpligt att påstå att utvalda 

oberoende variabler eller faktorer kan ses som indikatorer till förklaringen av den 

totala andelen kvinnor i kommunala nämnder. Stora regioner och en hög kvinnlig 

förvärvsfrekvens tenderar i relativt hög grad påverka den totala andelen kvinnor i 

kommunala nämnder positivt medan jämställdhet och andelen kvinnor i vissa 

specifika nämnder tenderar ha mindre betydelse. Den kvinnliga representationen i de 

kommunala nämnderna tenderar att variera mycket mellan de enskilda kommunerna 

och generellt sätt mellan olika nämnder men i stora drag kan man hävda att kvinnor 

har vissa specifika intressen och är därför till en högre grad representerade i vissa 

nämnder och inte i andra.                                               
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6. Framtida forskning 
Detta kapitel behandlar vad som kan göras för att föra forskningen inom området 

framåt och förbättra denna studies analys. 

 

6.1 Hur kan studien utvecklas? 

Först och främst torde det vara av intresse att titta på om politiska faktorer såsom 

tillhörighet av politiska partier eller styrande majoritet i kommunen har någon 

påverkan på andelen kvinnor i kommunala nämnder. I denna studie var styrkan på 

sambandet mellan sådana variabler och den totala andelen kvinnor i kommunala 

nämnder mycket svagt samt att signifikansnivåerna var dåliga vilket gjorde att dessa 

variabler uteslöts. Dock analyserades enbart det linjära sambandet mellan studiens 

oberoende variabler och den beroende. Det kan således inte uteslutas att politiska 

faktorer såsom dessa har icke-linjära samband med den totala andelen kvinnor i 

kommunala nämnder. Att undersöka detta torde således kunna utgöra en framtida 

ansats. 

 

I denna studie utgjordes vidare de kodade nämnderna av andelen kvinnor i respektive 

nämnd. Vid regressionsanalys ter det sig dock självklart att andel leder till andel samt 

att effekterna av dessa kodade nämnder på den totala andelen kvinnor i kommunala 

nämnder blir något svårtolkad. I en framtida studie av liknande art skulle exempelvis 

förekomst av specifika nämnder i de enskilda kommunerna vara en bättre indikator 

för att via regressionsanalys exempelvis testa hypotesen om kvinnospecifika intressen. 

Dock måste man även i detta fall ta hänsyn till antalet ledamöter i den enskilda 

nämnden och i hur många kommuner de specifika nämnderna finns. 

 

Avslutningsvis kan framtida studier inom området söka använda en mer utvecklad 

analysmodell för att få ett djupare resonemang om kausala effekter och kausala 

mekanismer.   

 

 

 

 

 



Statsvetenskap D (PO5194)                                                             Marc Gudmundsson 
Uppsatskurs  

 56 

7. Referenser 
Litteratur 

Bergqvist Chrsitina (1994) ”Mäns makt och kvinnors intressen”. Stockholm: Elanders 

Gotab. 

 

Edling Christofer, Hedström Peter (2003) ”Kvantitativa metoder” Grundläggande 

analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wägnerud Lena (2007) 

“Metodpraktikan” Konsten att studera samhälle individ och marknad. Vällingby: 

Elanders Gotab. 

 

Hagevi Magnus (2000) ”Professionalisering och deltagande i den lokala 

representativa demokratin” En analys av kommunala förtroendeuppdrag 1999. 

Göteborg: Livréna Grafiska AB. 

 

Oskarson Maria, Wängnerud Lena (1995) ”Kvinnor som väljare och valda” Om 

betydelsen av kön i svensk politik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wide Jessika (2000) ”Kvinnor i kommunfullmäktige” En kvantitativ studie av den 

kommunala variationen i kvinnorepresentation. Umeå universitet: Umeå. 

  

Databaser 

Johansson Leif (2006) ”Kommundatabas Kfakta06”. Lunds universitet: Lund. 

 

Wångmar Erik (2009) ”Kvinnlig representation i kommunala nämnder”. Växjö 

universitet: Växjö. 

 

Internet 

Nationalencyklopedin. Förvärvsarbete. 

www.ne.se. Hämtat 2009-05-12  

 

 



Statsvetenskap D (PO5194)                                                             Marc Gudmundsson 
Uppsatskurs  

 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


