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Abstract  

The purpose of this thesis is to examine in what ways female representation in municipal 

councils in Sweden has an influence on the quality of eldercare. The theory of the politics of 

presence constitutes the theoretical framework. The theory suggests that eldercare is one of 

several issues that are in women’s interest and hence is best represented by female politicians. 

According to Statistics Sweden (SCB), the elder part of the population will increase with 76 

percent over the coming 20 years. It is a remarkable demographic change and, therefore, it is 

of interest to map out what influence female politicians have on eldercare as a political matter. 

To do this, statistical analysis, primarily multiple regression, is used as the methodological 

tool. The results indicate that female representation does not have a significant effect on the 

quality of eldercare. After controlling for institutional and structural variables, it appears that 

the portion of elderly amongst the population is what has the most evident effect on the 

quality of eldercare. Some final words are given on how to interpret the results, and when 

placing this study in relation to earlier research, it is however argued that there is not 

sufficient support to question the relevance of the theory of the politics of presence.  

 

Nyckelord: kvinnlig representation; deskriptiv representation; substantiell representation; 

kommunfullmäktige; äldreomsorgens kvalitet; kvantitativ metod; teorin om närvarons politik; 

kvinnliga intressen.  
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1. Inledning 

I uppsatsens första kapitel presenteras problemformuleringen som ligger till grund för arbetet. 

Sedan motiveras uppsatsens syfte och frågeställningar, och avgränsningarna redogörs för. 

Slutligen beskrivs den fortsatta dispositionen. 

 

1.1 Vad innebär variationen i kvinnlig representation för 

politiken som förs? 

Inte sällan framställs Sverige som ett av världens mest jämställda länder. År 2016 rankades 

Sverige som världens fjärde mest jämställda land enligt World Economic Forum (2016), så i 

ett internationellt perspektiv har vi kommit en lång bit på vägen. I Sverige ges män och 

kvinnor samma grundläggande friheter, rättigheter och skyldigheter, kvinnor har i snart 

hundra år fått använda sin rösträtt, och Riksdagen, där kvinnorna utgör 43,6% av 

församlingen, är ett av de mest jämställda parlamenten i världen (World Economic Forum 

2015). Det här låter ju sannerligen som ett jämställt land, men just därför framstår frågan om 

kvinnlig representation på kommunal nivå som särskilt intressant. Hur ser representationen ut 

i våra kommuner egentligen?  

Riksgenomsnittet för kvinnlig representation i kommunfullmäktige är 43,7% (Statistiska 

Centralbyrån 2015) och avslöjar således inte någon särskilt iögonfallande skillnad jämfört 

med representationen i Riksdagen, men variationen mellan Sveriges kommuner är 

förhållandevis stor. Nordanstig är den kommun med högst andel kvinnlig representation i sitt 

fullmäktige (58 %) medan Örkelljunga tar bottenplaceringen med endast 29 % kvinnor i 

församlingen, enligt statistik framtagen genom SCB Statistikdatabasen.1 Det skiljer alltså 

nästan 30 procentenheter mellan de två kommuner med högst respektive lägst kvinnlig 

representation. Detta väcker naturligtvis en rad olika frågor och det faktum att Sverige ska 

vara ett av världens mest jämställda länder känns inte lika uppenbart längre. Den centrala 

undran som ställs inför denna uppsats är vilka effekter denna variation i kvinnlig 

representation får på politiken som förs i kommunerna.  
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Tanken att män och kvinnor kan ha olika intressen som medborgare i ett samhälle eller som 

förtroendevalda inom politiken upplevs säkerligen inte helt främmande om en utgår från de 

olika positioner män och kvinnor har i samhället och de olika erfarenheter det medför. 

Kvinnor har generellt sett mer lågavlönade jobb än män och kvinnor tar större ansvar för det 

obetalda hushålls- och omsorgsarbetet (Phillips 2000, s. 84-85). Produktion och reproduktion 

är två begrepp som ringar in män och kvinnors olika position. Arbete inom industrin eller 

militärväsendet och det politiska intresset för tillväxt och ekonomi är exempel på vad som 

brukar räknas till den mansdominerade produktiva sfären. Obetalt hushållsarbete i hemmet, 

barnafödande, omhändertagande arbete inom vård och omsorg och politiskt intresse för dessa 

frågor tillhör å andra sidan den kvinnodominerade reproduktiva sfären (Halsaa 1987, s. 52; 

Peterson 1981, s. 5-6). 

Social välfärd är ett politikområde som genom kvinnors position i samhället har utvecklats till 

att bli frågor som kvinnor engagerar sig mer i än män (Lovenduski & Norris 2003, s. 88). 

Social välfärd är en bred term som inkluderar flera politiska områden (Nationalencyklopedin 

2017), men däribland samhällets vård och omsorg av barn såväl som vuxna och äldre.  

Enligt beräkningar av Statistiska Centralbyrån kommer gruppen som är 80 år och äldre att öka 

med 76 procent mellan åren 2015 och 2035 (Statistiska Centralbyrån 2016b) och 

äldreomsorgen kommer således att ställas inför betydande utmaningar. Av den anledningen är 

det intressant att förstå vilken roll kvinnliga politiker eventuellt kan ha i att se till att 

äldreomsorgen prioriteras på den politiska dagordningen och i att vården för äldre 

kvalitetssäkras. Därför, och med avstamp i Anne Phillips teori om närvarons politik, kommer 

denna uppsats söka svar på vilka eventuella samband det finns mellan kvinnorepresentationen 

i kommunpolitiken och äldreomsorgens kvalitet.  

 

1.2 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken inverkan förtroendevalda kvinnor i Sveriges samtliga 

kommunfullmäktige har på äldreomsorgen i kommunen. Med inverkan i detta sammanhang 

åsyftas på vilket sätt kvinnliga kommunfullmäktigeledamöter påverkar resultatet av de 

politiska beslut och ställningstaganden som tas i kommunen gällande äldreomsorgen. 

Resultatet av äldreomsorgspolitiken kommer mätas genom hur väl ett antal kvalitetsaspekter 
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för äldreomsorgen uppnås. Tidigare forskning (Phillips 2000; Wängnerud 2000; Skjeie 1992) 

har visat att kvinnors närvaro i politiken påverkar den politik som förs genom att kvinnor ofta 

bidrar med andra erfarenheter, insikter och synsätt än män. Ur denna aspekt är det därför av 

intresse att studera hur kvinnor i kommunfullmäktige påverkar äldreomsorgspolitiken, som 

ofta har pekats ut som ett typiskt kvinnligt politikområde (se till exempel redogörelser i 

avsnitt 2.2.1). Social representation är således centralt för denna uppsats. Detta eventuella 

samband kommer att studeras med statistisk metod och syftet är även att ta ett antal 

kontrollvariabler i beaktning för att undersöka andra faktorers påverkan på äldreomsorgens 

kvalitet. 

 

1.3 Frågeställning 

För att besvara uppsatsens syfte arbetar jag utifrån följande frågeställningar:  

1. Påverkar kvinnlig representation i kommunfullmäktige kvalitén av äldreomsorgen i 

kommunen, och i sådana fall på vilket sätt? 

 

2. Hur påverkas det eventuella sambandet mellan kvinnlig representation i 

kommunfullmäktige och kvalitén av äldreomsorgen i kommunen efter kontroll av 

andra förklaringsvariabler?  

Genom att besvara ovanstående frågeställningar är förhoppningen att kunna bidra med 

ytterligare förståelse för kvinnliga kommunfullmäktigepolitikers roll och deras betydelse för 

äldreomsorgens kvalitet.  

 

1.4 Avgränsningar 

För att säkerställa att studien kan genomföras med tillfredsställande resultat görs ett antal 

avgränsningar. För det första är detta en tvärsnittsstudie vilket innebär att en ögonblicksbild 

kommer att studeras. Kvinnorepresentationen är den efter kommunfullmäktigevalet 2014 och 

datamaterialet för äldreomsorgens kvalitet är insamlad år 2016. För det andra görs en rumslig 
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avgränsning i att endast studera den kvinnliga representationen i kommunfullmäktige. 

Uppsatsen ser alltså inte till representationen i andra kommunala organ såsom 

kommunstyrelsen eller aktuella nämnder. Alla kommunalpolitiska beslut av tyngre karaktär 

ska passera och godkännas av kommunfullmäktige (Montin & Granberg 2013, s. 40) vilket 

gör den till en lämplig församling att studera. Statistiken över den könsliga sammansättningen 

för kommunstyrelserna och nämnderna är dessutom mycket mer svårtillgänglig, så att studera 

kommunfullmäktige är även motiverat utifrån den tidsram inom vilken denna uppsats ska 

färdigställas.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 presenteras uppsatsens problemformulering, och uppsatsens syfte och 

frågeställningar motiveras.  

I kapitel 2 positioneras uppsatsen i relation till tidigare forskning. Först diskuteras begrepp 

som förekommer inom representationsforskningen med särskilt fokus på hur de ska förstås 

med koppling till kvinnlig representation. Sedan redogör författaren för tidigare forskning om 

kvinnors roll i politiken och variationen i kvinnlig representation på lokal nivå.  

I kapitel 3 introduceras uppsatsens teoretiska ramverk - teorin om närvarons politik. En 

överblick ges över hur begreppet kvinnliga intressen kan förstås och slutligen antas en 

definition som blir vägledande för uppsatsen.  

I kapitel 4 presenteras uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Datamaterialets karaktär 

redogörs för och uppsatsens validitet och reliabilitet diskuteras slutligen.  

I kapitel 5 beskrivs uppsatsens resultat för att senare diskuteras i kapitel 6.  

I kapitel 7 ges några avslutande ord om uppsatsens resultat i ett större perspektiv. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I kapitel 2 positioneras uppsatsen i relation till tidigare forskning. Först diskuteras begrepp 

som förekommer inom representationsforskningen med särskilt fokus på hur de ska förstås 

med koppling till kvinnlig representation. Sedan presenteras tidigare forskning om kvinnors 

roll i politiken och variationen i kvinnlig representation på lokal nivå.  

 

2.1 Politisk representation 

Representation behöver per definition inte innebära att den är representativ. En kung kan 

likväl som en ambassadör eller en folkvald församling representera ett land (Pitkin 1972, s. 2). 

Det finns således ingen inneboende mening att representationen måste vara representativ 

gentemot befolkningens sammansättning. Inom representationsforskningen brukar en däremot 

skilja på formell, deskriptiv, substantiell och symbolisk representation, vilket Hanna Pitkin 

redogör för i sin tongivande bok ”The Concept of Representation” (1972). Formell 

representation handlar om de institutionella strukturer och procedurer genom vilka 

representanterna väljs (Pitkin 1972, s. 11) och symbolisk representation tar fasta på att en 

kung eller en statsminister utifrån symbolisk mening likväl kan representera ett folk som en 

folkvald församling (Pitkin 1972, s. 92-94). I forskningen om kvinnlig representation är det 

framförallt distinktionen mellan deskriptiv och substantiell representation som är den allra 

vanligaste och mest centrala (Wängnerud 2009; Lovenduski & Norris 2003).  

Jane Mansbridge (1999, s. 629) beskriver att deskriptiv representation är när representanterna, 

utan att göra sig till, är i likhet med den större gruppen de ska representera och Pitkin (1972, s. 

60-61) betonar representantens varande; till exempel att vara kvinna, nationell minoritet eller 

utrikes född. Först när det gäller substantiell representation lägger Pitkin fokus på att 

representanterna ska göra något. Donald P. Haider-Markel (2007) ger en redogörelse för 

tidigare vetenskapliga arbeten som indikerar att god substantiell representation uppnås genom 

god deskriptiv representation och han når även själv samma resultat (Haider-Markel 2007, s. 

108-109). Alltså, desto bättre olika samhällsgrupper fysiskt är representerade i den politiska 

församlingen, desto större är möjligheterna att politisk aktivitet som gynnar gruppens 

intressen förs. Däremot är detta samband per automatik inte en garanti (Pitkin 1972, s. 142). 
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Att således bevaka dessa två aspekter av representation, samt relationen dem emellan, har 

varit viktigt inom forskningen om kvinnlig representation.   

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Kvinnors betydelse i politiken 

Jämställdhet, välfärd, familj och omsorg: fyra kvinnliga politikområden   

Med utgångspunkt i teorin om närvarons politik tar Lena Wängnerud (2000) fasta på 

sambandet mellan deskriptiv och substantiell representation och studerar dess förekomst i den 

svenska riksdagen. Genom att analysera enkätdata från tre tillfällen (år 1985, 1988 och 1994) 

ser Wängnerud att vissa politikområden utmärker sig på så sätt att de engagerar kvinnor i 

högre utsträckning än män. Det finns signifikant stöd för att jämställdhetspolitik, social 

välfärdspolitik, familjepolitik och äldreomsorg är politikområden som i högre grad är av 

personligt intresse för kvinnliga riksdagsledamöter än för de manliga ledamöterna, och dessa 

frågor betonas även mer i kvinnors kampanjer än i mäns. Även när Wängnerud kontrollerar 

för faktorer som partitillhörighet, ålder, utbildningsnivå och erfarenhet som parlamentariker är 

kön fortfarande den avgörande faktorn för huruvida en ledamot intresserar sig för nämnda 

politikområden eller ej. Wängnerud konstaterar också att både män och kvinnor, men 

framförallt kvinnliga riksdagsledamöter, upplever att nya frågor har fått ta plats i politiken allt 

eftersom den kvinnliga representationen har ökat. Även nu omnämns jämställdhetsfrågor, 

familjepolitik och socialpolitik som politikområden som har blivit mer centrala i och med att 

kvinnorepresentationen har ökat. Således stämmer riksdagspolitikernas egen bild överens med 

Wängneruds övriga resultat, som inte motsäger teorin om närvarons politik (Wängnerud 2000, 

s. 79-85). 

Hjärtefrågor hos kvinnliga politiker i Norge  

I Norge har Hege Skjeie (1992) noterat liknande resultat. Med fokus på kvinnors deltagande i 

norsk toppolitik har Skjeie kartlagt vad kvinnors politiska deltagande konkret betyder för 

politikens innehåll. I intervjuer med politiker i stortinget och från regeringen ombads 

respondenterna att ange inom vilka politikområden de själva ansåg att en ökad kvinnlig 

representation hade bidragit till att ändra partiets ståndpunkt. Här framkom omsorgspolitiken 

som respondenternas mest frekventa svar. Även när kvinnliga stortingspolitiker tillfrågades 
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om sina politiska hjärtefrågor återkom omsorgspolitiken som ett ofta förekommande svar 

(Skjeie 1992, s. 48-49). Det framkommer däremot inte om Skjeie även tillfrågade de manliga 

stortingspolitikerna om deras politiska hjärtefrågor och om särskilda skillnader mellan könen 

gick att identifiera. Att kvinnor definierar sina hjärtefrågor på detta vis går visserligen i linje 

med mönster som övrig forskning har belyst, men Skjeie hade kunnat tillföra en mer 

mångfacetterad bild om läsaren även fick ta del av de manliga politikernas hjärtefrågor. 

Vidare noterar Skjeie att kvinnor samarbetar, både inom partiet men även tvärpolitiskt, för att 

mobilisera inför politiska beslut, vilket är särskilt tydligt under vissa perioder (Skjeie 1992, s. 

51). Skjeie belyser att i debatten om att öka kvinnorepresentationen har kvinnor ibland 

framställts som kvinnornas egna representanter. På så sätt har förtroendevalda kvinnor fått 

kollektivt kvinnopolitiskt mandat (Skjeie 1992, s. 60). Möjligen kan det förklara norska 

kvinnliga politikers positiva inställning till tvärpolitiskt samarbete.  

Kvinnors inflytande, auktoritet och makt i tre svenska kommuner  

I en jämförande intervjustudie har Gun Hedlund (Lorentzi, Hedlund & Rönnblom 1998) 

studerat kvinnors inflytande och auktoritet i tre kommuner: Katrineholm, Gnosjö och Örebro. 

Även i denna studie går det att se mönster för vilka frågor kvinnorna i de tre kommunerna 

intresserar sig för. Generellt nämndes sociala frågor, skola och kultur som politikområden 

som kvinnor engagerar sig mer i, medan kvinnorna uppgav lägre intresse för frågor som 

teknik, näringsliv och ekonomi (Lorentzi m.fl. 1998, s. 58). En central frågeställning var 

huruvida respondenterna upplevde att kvinnors inträde i den kommunala ledningen hade fört 

med sig nya värderingar. Respondenterna från Katrineholms kommun uppgav i stor 

utsträckning att ökad kvinnlig representation har lett till att den sociala sektorn, speciellt 

äldreomsorgen, prioriterats högre (Lorentzi m.fl. 1998, s. 73). I Gnosjö kommun var det 

svårare att se spår av att kvinnor skulle ha fört med sig nya värderingar, men Hedlund för ett 

resonemang om att det kan vara för tidigt ännu för att kunna se resultat eftersom kvinnors 

inträde i den kommunalpolitiska ledningen var en relativt ny företeelse vid studiens 

genomförandetillfälle (hösten 1996) (Lorentzi m.fl. 1998, s. 87). Inte heller i Örebro uppgav 

respondenterna ett tydligt mönster att kvinnors inträde skulle ha fört med sig nya värderingar. 

Istället identifierades ett fokus på att bevara så mycket som möjligt av det som kvinnliga 

politiker redan åstadkommit, eftersom Örebro vid tidpunkten för studien hade kämpat med 

ekonomiska problem och budgetunderskott i flera år (Lorentzi m.fl. 1998, s. 100).  
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Hedlund (Lorentzi m.fl. 1998) undersökte även i vilken utsträckning kvinnor i den politiska 

eliten i de tre kommunerna kunde utöva makt i den mening att vara företrädare för kvinnors 

intressen. Även nu varierar resultatet. Katrineholm var den kommun där kvinnor i störst 

utsträckning uppgav att de hade inflytande och auktoritet att verka för beslut som är särskilt 

fördelaktiga för kvinnor. I Gnosjö har kvinnorna ett indirekt inflytande på kommunpolitiken 

på ett sådant sätt som gagnar kvinnorna i kommunen, men de saknar direkt auktoritet i 

egenskap av företrädare för kvinnors intressen. I Örebro är situationen den motsatta. 

Kvinnliga politiker besitter auktoritet som företrädare för kvinnliga intressen men saknar 

reellt inflytande i kommunpolitiska frågor som är viktiga för kvinnor (Lorentzi m.fl. 1998, s. 

103-104). Varför resultaten varierar mellan kommunerna går möjligen att härleda till den 

kommunala kontexten. Katrineholm har länge dominerats av Socialdemokraterna (Lorentzi 

m.fl. 1998, s. 64), vilket har visat sig kunna öka kvinnorepresentationen och göra politiken 

mer ”kvinnovänlig” (se till exempel Wide 2006 och Johansson 2001), och kommunen uppges 

ha budgeten i balans och finanserna under kontroll. Det sistnämnda har inte Örebro lyckats 

lika bra med och enligt vad respondenterna angav verkar detta ha begränsat kvinnornas 

handlingsutrymme. Befolkningsmässigt skiljer sig kommunerna kraftigt åt. Örebro var nästan 

tolv gånger så stor som Gnosjö i termer av antal invånare vid tiden för studien (Lorentzi m.fl. 

1998, s. 64; s. 75) men hur detta eventuellt kan påverka kvinnors välkomnande till politiken 

kan inte denna studie svara på. Många fler skiljelinjer gällande till exempel 

näringslivsstruktur, politisk kultur, demografi och utbildningsnivå går att identifiera mellan 

kommunerna (Lorentzi m.fl. 1998), men med tanke på studiens design får en vara försiktig 

med att generalisera dessa mönster (David & Sutton 2016, s. 33; s. 86). 

 

2.2.2 Varför varierar den kvinnliga representationen i svenska kommuner? 

Länge har den sociala representationen i kommunerna bidragit till bekymmersrynkor. Den 

bristfälliga sociala representationen har betraktats som ett demokratiproblem och partierna har 

fått skulden för den sociala ”snedrekryteringen” i kommunerna eftersom det är partierna 

själva som nominerar kandidaterna (Montin & Granberg 2013, s. 64). Flera grupper är 

fortfarande underrepresenterade, till exempel unga i åldern 18–29 år samt utrikesfödda 

(Statistiska Centralbyrån 2016a, s. 5) medan kvinnors representation på kommunal nivå under 

lång tid sakta har ökat (Wide 2006, s. 229-233). Idag är genomsnittet för kvinnlig 

representation i kommunfullmäktige 43,7 % (Statistiska Centralbyrån 2015) men variationen 
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mellan kommunerna är fortsatt stor. I och med att kvinnors representation har ökat dras en lätt 

till slutsatsen att kvinnors makt och påverkansmöjlighet måsta ha ökat likartat över tid. Detta 

är däremot inte nödvändigtvis sant, eftersom kvinnor fortfarande är underrepresenterade på de 

mest inflytelserika och maktkoncentrerade positionerna, såsom nämndsordförande och 

kommunstyrelseordförande till exempel (Statistiska Centralbyrån 2016a, s. 6). 

Strukturer och institutioner påverkar den kvinnliga representationen 

I sin doktorsavhandling undersöker Jessika Wide (2006) bland annat kvinnorepresentationens 

rumsliga variation i kommunfullmäktige i Sverige och Norge (kommunestyrene) under 1900-

talet och 2000-talet. Wide konstaterar att den kvinnliga representationen i parlamenten såväl 

som i de kommunala organen har ökat markant sedan införandet av kvinnlig rösträtt och 

kvinnlig valbarhet, men variationen på kommunal nivå har varit, och fortsätter vara, stor 

(Wide 2006, s. 229-233). Idag skiljer det 29 procentenheter mellan kommunerna med högst 

respektive lägst andel kvinnlig representation i sina fullmäktige (SCB Statistikdatabasen).1 

Wide identifierar mönster för hur kvinnorepresentationen varierar i Sveriges 

kommunfullmäktige genom vilken länstillhörighet kommunerna har. Således dras slutsatsen 

att det verkar finnas strukturella och/eller institutionella faktorer som möjligen kan förklara 

variationen. Vad det gäller de strukturella faktorerna visar Wides resultat att 

befolkningsmässigt stora kommuner med hög befolkningstäthet tenderar att ha högre andel 

kvinnor i sina fullmäktige. Tre negativa samband utkristalliseras när Wide analyserar 

kvinnorepresentationen i förhållande till 1) andel sysselsatta i jordbruk, 2) andel sysselsatta i 

industrin, och 3) grad av religiositet. Inslag av hög andel sysselsättning i jordbrukssektorn 

eller industrin och hög grad av religiositet leder således till lägre andel kvinnor i kommunens 

fullmäktige (Wide 2006, s. 236-242).  

Wides resultat visar att de strukturella variablerna börjar tappa sin förklaringskraft i början på 

1990-talet, men istället ökar de institutionella variablernas betydelse något (Wide 2006, s. 

263). För hela den studerade perioden visar sig andel ”vänstermandat” ha en positiv inverkan 

på kvinnorepresentationen. Wide noterar dock att institutionsvariablernas inverkan på 

kvinnorepresentationen inte är fullständigt solid eftersom signifikansen försvinner för vissa år 

när variablerna kontrolleras mot strukturvariablerna (Wide 2006, s. 238-242). Således går det 

att säga att det finns både strukturella och institutionella faktorer på kommunal nivå som 

påverkar den kvinnliga representationen, men vilka variabler som har störst effekt varierar 

över tid.   
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Könsmaktsordningen påverkar kvinnorepresentationen allra starkast  

Även Vicki Johansson (2001) har kartlagt variationen i kvinnlig representation i svenska 

kommunfullmäktige, men istället för en longitudinell design har hon endast studerat 

sammansättningen år 1994. Johansson redogör för tidigare jämförande 

representationsforskning som har stakat ut tre olika förklaringar till varför kvinnlig 

representation varierar. Den första förklaringen är att samhället moderniseras och går mot ett 

post-industriellt samhälle vilket ökar kvinnors deltagande i politiken. Den andra förklaringen 

är sociogeografiska förhållanden såsom tätortsgrad och kommunstorlek, och den sista 

förklaringen som tidigare forskning har gett är institutionella förhållanden (Johansson 2001, s. 

72). Dessa tre faktorer, samt könsmaktsordningens styrka, tar Johansson fasta vid och 

undersöker om dessa kan förklara variationen i kvinnlig representation i kommunfullmäktige 

år 1994. Könsmaktsordningen har operationaliserats genom hur barnomsorgens struktur ser 

ut. Individuell barnomsorgsstruktur (hög andel av barnomsorgsarbetet utförs i det egna 

hemmet) indikerar stark könsmaktsordning i kommunen, medan en kollektiv 

barnomsorgsstruktur (hög andel av barnomsorgsarbetet utförs av aktörer i samhället) antyder 

en svag könsmaktsordning, enligt Johansson (2001, s. 69-70). Varken i den bivariata analysen 

eller i den multivariata regressionsanalysen får moderniseringsantagandet eller den 

sociogeografiska hypotesen stöd för att påverka kvinnorepresentationen, men däremot visar 

sig vänstermajoritet (institutionell variabel) och en svag könsmaktsordning påverka 

kvinnorepresentationen positivt. Således går Johanssons och Wides resultat i linje med 

varandra vad gällande partisammansättningens inverkan på representationen. 

Könsmaktsordningens styrka är ändock vad som påverkar kvinnorepresentationen allra 

starkast och har större betydelse än majoritetsförhållandena, noterar Johansson (2001, s. 82-

84). 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras först uppsatsens teoretiska ramverk - teorin om närvarons politik. 

Sedan ges en överblick över hur begreppet kvinnliga intressen kan förstås och en definition 

som hädanefter blir vägledande för uppsatsen antas.  

 

3.1 Teorin om närvarons politik 

Med teorin om närvarons politik uppmärksammar Anne Phillips flera aspekter av politisk 

representation av olika grupper i samhället, framförallt utifrån kön, ras och etnicitet. Ur 

demokratiperspektiv och för att underrepresenterade samhällsgruppers intressen ska få ta plats 

på den politiska dagordningen argumenterar Phillips för att jämlik representation ska anses 

vara av högre prioritet än det idébaserade idealet (Phillips 2000, s. 10-15).  

Idéernas politik 

Inom idéernas politik läggs betoningen på att väljare vill representeras av kandidater som 

delar deras åsikt och det är sekundärt vem representanten för åsikterna är. Partier förser 

väljare med den information som krävs för att kunna ta ställning till vilka åsikter en vill ska 

vara representerade, men väljare vet för lite om kandidaterna för att kunna göra val utifrån 

personlig karaktäristika. Phillips påtalar att detta leder till att vissa grupper ur samhället 

systematiskt utesluts från politiska uppdrag när liten eller ingen fokus läggs på vem 

beslutsfattaren är (Phillips 2000, s. 11-15). Idéernas politik öppnar däremot för möjligheten att 

alliera sig grupper emellan, skriver Phillips (2000, s. 35). I och med att åsikter och idéer står i 

fokus kan sammanslutningar skära över andra uppdelningsaxlar såsom ras, kön och etnicitet. 

Från detta perspektiv är det således tänkbart att män kan alliera sig med kvinnor i 

jämställdhetsfrågor, men teorin tar ändock ingen hänsyn till hur könsfördelningen i en 

beslutande församling ser ut. Idéernas politik har visat sig vara ett otillfredsställande synsätt 

för att komma tillrätta med problematiken kring politisk uteslutning, men inte heller finns det 

något att vinna på att helt byta ut idéernas politik mot en närvarons politik (Phillips 2000, s. 

16). Endast i relationen mellan idéer och närvaro kan representationssystemet utvecklas till ett 

mer rättvist sådant, menar Phillips (2000, s. 38). 
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Närvarons politik 

Teorin om närvarons politik lägger istället tonvikten på att jämställd representation ska 

uppnås och att marginaliserade grupper ska inkluderas. Bara då kan åsikter och intressen 

bland folket representeras på bästa sätt. Relationen mellan vilka som representerar och vad 

som representeras är med andra ord kärnan i teorin (Phillips 2000, s. 11-15). Phillips menar 

att män ibland, men inte alltid, kan driva kvinnors frågor i politiken. När män och kvinnor står 

enade i en politisk fråga spelar det mindre roll om talespersonen är en man eller en kvinna, 

men Phillips ställer sig kritisk till att män kan driva frågor som i sak bara berör kvinnor. När 

själva kärnan i frågan handlar om kvinnors utrymme i politiken och i samhället är det 

otänkbart att en man kan vara berättigad att ersätta en kvinna, anser Phillips. Även resultatet 

av policys påverkas av vilka som varit med och utformat den. Att utforma policys tillsammans 

med den uteslutna gruppen leder i större utsträckning till att relevanta aspekter fångas upp, än 

om policyn endast utformas för den uteslutna gruppen (Phillips 2000, s. 17-25). Med teorin 

om närvarons politik skapar Phillips således en länk mellan deskriptiv och substantiell 

representation. Uppnås en god deskriptiv representation (att könsfördelningen är jämn i de 

politiska församlingarna) är chansen högre att den substantiella representationen (att kvinnors 

intressen representeras på ett bra sätt) också är god.  

Teorin antar alltså att män och kvinnor, delvis, har skilda politiska intressen. Phillips 

perspektiv är att särskilda intressen växer fram hos kvinnor på grund av den position de har i 

samhället: kvinnor bär i huvudsak ansvar för det obetalda omsorgs- och hushållsarbetet och 

kvinnor har i regel sämre betalda jobb än män. Utifrån detta uppstår specifika intressen och 

behov som kvinnor generellt inte delar med män. Dessa angelägenheter företräds lämpligast 

av kvinnor och avhandlas inte tillräckligt mycket i politiken när församlingen domineras av 

män, menar Phillips (2000, s. 84-85).   

 

3.1.1 Vad är ett kvinnligt intresse? 

Både inom och utanför teorin om närvarons politik är definitionen av vad som är ett kvinnligt 

intresse omdiskuterad och forskare har gjort olika tolkningar. Intressedebattens 

kontroversiella inramning sträcker sig även utanför kvinnoforskningens omfång och frågan är 

om det går att attribuera grupper av människor särskilda intressen baserat på vissa 

antaganden. Kanske går det bara att studera intressen genom att ställa frågor till varje enskild 
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människa om vilka intressen hen anser sig ha (Oskarson & Wängnerud 1995; Celis 2006). 

Skandinavisk kvinnoforskning har dock enats i ståndpunkten att det går att fastslå särskilda 

kvinnointressen inom politiken med grund i teoretiska ramverk men splittringar uppstår 

genast i hur långt denna definition kan vara gällande (Oskarson & Wängnerud 1995, s. 27). 

Delar kvinnor åsikter i politiska sakfrågor i och med den gemensamma nämnaren att vara 

kvinna, eller kan en bara sträcka sig så långt att säga att det enda primära gemensamma 

intresset är ökat deltagande i politiken?  

Anna G. Jónasdóttir (1985) separerar objektiva intressen från subjektiva intressen. Hon 

argumenterar för att objektiva intressen går att förankra genom teori och empiri, medan 

subjektiva intressen formas hos varje enskild individ. Jónasdóttir kopplar likväl ihop de 

objektiva och de subjektiva intressena genom att hävda att de subjektiva intressena formas 

och härrör från de objektiva intressena. Män och kvinnor återfinns på olika ställen på 

arbetsmarknaden, exemplifierar Jónasdóttir, vilket leder till att män och kvinnor formar olika 

objektiva intressen utifrån könsligt gemensamma erfarenheter, varifrån människor i nästa led 

skapar sina egna subjektiva intressen. Ett centralt objektivt intresse för kvinnor i politiken 

idag är att uppnå en reell närvaro i den politiska strukturen, menar Jónasdóttir, men mer 

specifik än så i definitionen av objektiva kvinnointressen blir hon sällan. Kvinnors makt ska 

grundas i det faktum att de är kvinnor, inte trots att de är kvinnor, och deras politiska närvaro 

motiveras med möjligheten att kvinnor kan ha åsikter och behov som skiljer sig från mäns 

(Jónasdóttir 1985, s. 21-27). 

I en replik till Jónasdóttir lyfter Beatrice Halsaa (1987) först det ifrågasättande perspektivet 

om det ens går att säga att det finns särskilda gemensamma kvinnliga intressen. Halsaa gör 

observationen att det sällan är så att alla kvinnor enas i konkreta frågor och är överens om 

strategier och målsättningar. Således borde det inte vara möjligt att säga att det finns 

kvinnogemensamma intressen (Halsaa 1987, s. 43). Halsaa landar ändock i att det går att finna 

kvinnogemensamma objektiva intressen men hon är kritisk till Jónasdóttirs snäva syn på 

möjligheten att innehållsbestämma dessa. Halsaas syfte är att försöka definiera vilka de 

objektiva kvinnointressena är och detta gör hon genom att utgå från principiellt kvinnoarbete 

(det arbete som endast kvinnor kan utföra, till exempel att föda barn) och faktiskt 

kvinnoarbete (den typ av arbete som faktiskt genomförs av kvinnor men egentligen kan 

utföras både av kvinnor och män, till exempel omsorgsarbete). Halsaa menar att det är det 

principiella kvinnoarbetet som utgör grunden för de objektiva kvinnointressena, men så länge 

som omsorgsverksamheten är strukturerad som en kvinnofråga kan även det faktiska 
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kvinnoarbetet lägga en grund för objektiva intressen. Halsaa vill däremot inte sträcka sig så 

långt att definiera vilka politiska anspråk dessa intressen resulterar i (1987, s. 52-54). 

Abby Peterson (1981) är något mer konkret i den bemärkelsen att hon ställer upp fyra 

kännetecken för vad en kvinnofråga är. Det första kännetecknet är att frågan stödjs av kvinnor 

i högre grad än av män. Framförallt lägger Peterson vikt vid kvinnornas könsspecifika 

förbindelse till frågan och att kvinnor är målgruppen. Det andra kännetecknet är att det inte 

går att placera frågan på den politiska höger-vänster-skalan. Peterson menar att eftersom de 

politiska kvinnofrågorna härrör från nivåer i den privata reproduktionssfären som alla kvinnor 

har gemensamt så löper frågan över alla samhällsklasser och ideologiska anknytningar. 

Således finns ingen koppling till höger-vänster-skalan. Det tredje kännetecknet är att frågan 

möter känsloladdade reaktioner. Frågornas retorik och den inneboende motviljan för 

kompromisser resulterar inte sällan i låsta diskussioner med motparten, och känslobetonade 

anspelningar och anklagelser. Det fjärde kännetecknet är slutligen att frågan har en avsaknad 

av kulturellt legitimerad auktoritet. Med det menar Peterson att kvinnofrågorna, med ursprung 

från den privata- och den reproduktiva sfären, inte möter samma legitimitet som männens 

frågor, som har grund i det offentliga livet och den produktiva sfären. Därför kan kvinnor 

utöva informellt inflytande, men är inte berättigade till samma makt och auktoritet som män 

(Peterson 1981, s. 9-13). 

Joni Lovenduski och Pippa Norris (2003), som har forskat på teorin om närvarons politik, 

diskuterar en bred definition och menar att en i sådana fall skulle kunna säga att kvinnliga 

intressen är de politiska frågor där män och kvinnors åsikter går isär. Således kan till exempel 

miljöfrågor och välfärdspolitik kategoriseras som kvinnliga intressen (Lovenduski & Norris 

2003, s. 88). En sådan bred begreppsbestämning kan dock anses vara problematisk eftersom 

bedömningen och kategoriseringen av kvinnliga intressen kan tendera att bli godtycklig. 

Lovenduski och Norris (2003) landar senare i en, enligt dem, mer koncis definition av vad 

kvinnliga intressen är, vilken även Wängnerud (2000, s. 70) förespråkar. De tre menar att 

kvinnliga intressen istället kan definieras som policy- och politikområden som ämnar till att 

öka kvinnors självständighet.  

Eftersom Phillips teori om närvarons politik används som teoretiskt ramverk för uppsatsen är 

det lämpligt att Phillips även får lägga grunden till hur kvinnliga intressen hädanefter ska 

definieras. Phillips utgångspunkt är män och kvinnors olika position i samhället. Utifrån 

aspekter som kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier, kvinnors ansvar för det betalda och 



15 
 

obetalda omsorgs- och hushållsarbetet, och det faktum att kvinnor är det kön som föder barn 

ser Phillips hur ett antal gemensamma kvinnointressen har formats. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att samtliga kvinnor känns vid dessa intressen, men Phillips menar att 

variationen mellan kvinnors intressen inte bestrider det faktum att intressen är beroende av 

kön. Barnafödande blir inte en könsneutral omständighet bara för att alla kvinnor inte föder 

barn. Utifrån kvinnors position framträder således specifika kvinnointressen som generellt 

inte delas med män (Phillips 2000, s. 86-87). Fortsättningsvis är det detta perspektiv som är 

vägledande i hur kvinnliga intressen inom ramen för uppsatsen ska förstås.  

 

 

4. Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Först diskuteras metodens 

för- och nackdelar och sedan introduceras läsaren för datamaterialets karaktär. Till sist 

beskrivs det praktiska tillvägagångssättet och uppsatsens validitet och reliabilitet diskuteras.   

 

4.1 Val av metod  

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna används statistisk 

analysmetod. Statistisk metod kan beskrivas vara ett ”hjälpmedel för att åstadkomma 

sammanfattade beskrivningar av större mängder insamlade observationer” (Esaiasson, 

Oscarsson, Gilljam & Wängnerud 2007, s. 393). Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka 

vilken inverkan förtroendevalda kvinnor i Sveriges samtliga kommunfullmäktige har på 

äldreomsorgen i kommunen, kommer mina observationer uppgå till samma kvantitet som 

antalet kommuner, närmare bestämt 290 stycken. Således är statistisk metod nödvändigt för 

att hantera observationerna. Frågeställningarna är fokuserade till att undersöka samband. 

Även för detta är statistisk metod ett lämpligt tillvägagångssätt. Martyn Denscombe (2016) 

redogör för att det kan räcka med att titta i tabeller och diagram för att upptäcka samband, 

men för att ha kunskap om huruvida sambandet är en tillfällighet eller om det är ett faktiskt 

samband mellan variablerna behöver en ta till statistiska test (Denscombe 2016, s. 360-361).  
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Utöver den statistiska metodens förmåga att hantera stora mängder observationer och dess 

utvecklade teknik för sambandsanalys ger den också objektiv tyngd till forskarens resultat. 

Till skillnad från andra metoder som kan vara mer känsliga för forskarens egna värderingar, är 

statistisk analys baserad på matematisk grund och en strävan efter vetenskaplig objektivitet. 

Analysens värde är dock fullständigt avhängig på datamaterialets kvalitet, men med valida 

data utgör detta inte något problem (Denscombe 2016, s. 379-380). Datamaterialet för denna 

uppsats kommer delvis behöva sammanställas och matas in manuellt eftersom datan har 

inhämtats från flera olika aktörer. Detta kräver noggrannhet och uppmärksamhet för att inga 

inmatningsfel ska drabba analysen och validiteten negativt.  

 

4.2 Datamaterial 

Datamaterialet tillhandahålls av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Datan benämns således som sekundärdata, eftersom det är befintlig data 

som någon annan än jag själv har samlat in (Edling & Hedström 2003, s. 39). I detta fall 

innebär användningen av sekundärdata uppsatsens genomförbarhet eftersom det hade varit 

omöjligt att själv samla in denna data inom ramen för uppsatsen. Med utgångspunkt i vilka 

typer av aktörer som har samlat in primärdatan kan den betraktas som tillförlitlig och 

faktabaserad (Denscombe 2016, s. 320). En nackdel med sekundärdata är å andra sidan att den 

initialt har använts i ett annat syfte, vilket gör att jag har begränsad kontroll över hur 

variablerna är kodade och hur väl de är anpassade till mitt syfte (Denscombe 2016, s. 339).  

Det samband denna studie ämnar kartlägga är ett så kallat kausalt samband, även känt som 

orsakssamband. Ibland kan det te sig uppenbart vilken variabel som är den beroende variabeln 

i sambandet och vilken variabel som är den oberoende, men i vissa fall då en studerar 

orsakssamband är detta inte lika tydligt. Sådana gånger får en använda sitt teoretiska ramverk 

för att besluta om variablernas relation till varandra (Edling & Hedström 2003, s. 52-53). Det 

är inte fullständigt otänkbart att äldreomsorgens kvalitet kan påverka andelen kvinnor i 

politiken. Forskning har visat att kvinnor träder in i politiken först när deras ansvar för 

anhöriga i hemmet har minskat (Rao 2005; Clavero & Galligan 2005). Att en samhällsaktör 

står för god anhörigomsorg skulle med utgångspunkt i nyss nämnda forskningsresultat kunna 

innebära lägre trösklar för kvinnor att kandidera till politiska positioner. Mitt teoretiska 

ramverk pekar däremot åt andra hållet. Teorin om närvarons politik menar att desto fler 
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kvinnor det finns i politiska rum, desto bättre kvalitet bör äldreomsorgen ha. Detta med 

anledningen att äldreomsorgen är ett sådant politikområde som kvinnor driver i högre 

utsträckning än män. Med stöd av det teoretiska ramverket bestäms alltså äldreomsorgens 

kvalitet till att vara uppsatsens beroende variabel, eftersom kvaliteten antas bero på andel 

kvinnlig representation i kommunfullmäktige, som således utgör den oberoende variabeln.  

De flesta variablerna befinner sig på kvotskalenivå. Detta innebär att variabelvärdena kan 

klassificeras utan inbördes ordning, de kan rangordnas, vi vet att skalstegen är lika stora och 

det finns en absolut nollpunkt (Edling & Hedström 2003, s. 17). Att skalstegen är lika stora 

innebär att skillnaden mellan 5 och 10 är lika stor som skillnaden mellan 25 och 30, och att 

det finns en absolut nollpunkt betyder att vi kan veta att 20 kvinnor i kommunfullmäktige är 

dubbelt så många som 10 kvinnor. Den enda variabeln som inte befinner sig på kvotskalenivå 

är kontrollvariabeln vänsterstyre. Vänsterstyre är istället en nominalskalevariabel. Värdena för 

en variabel på nominal skalnivå kan vi endast klassificera utan inbördes ordning (Edling & 

Hedström 2003, s. 16). I detta fall översätts det till att en kommuns styre antingen utgörs av 

partier till vänster på den politiska skalan, eller så utgörs styret inte av partier till vänster på 

skalan. Vi kan inte säga att en kommun är mer eller mindre vänsterstyrd än en annan. Att 

känna till variablernas skalnivå är ett viktigt led i att välja lämpliga statistiska test (Edling & 

Hedström 2003, s. 63).   

 

4.2.1 Val av variabler  

I valet av beroende variabel (äldreomsorgens kvalitet) har vissa avgränsningar gjorts. Det 

finns flera olika sätt att mäta kvalitet i äldreomsorgen och ett antal olika mått har varit 

aktuella för uppsatsen innan en slutgiltig variabel har valts. Ett kvalitetsmått som har valts 

bort är brukarnas upplevda nöjdhet med äldreomsorgen. Detta var enkätdata2 som 

Socialstyrelsen och SKL hade tagit fram (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). 

Inledningsvis verkade detta som ett tillförlitligt mått eftersom bortfallen var få och brukarna 

lär inte ha något egenintresse att påverka resultatet genom att till exempel ljuga om sin 

nöjdhet. När statistiska test inleddes visade det sig däremot att detta mått inte var lämpligt att 

använda. Få faktorer kunde förklara variationen i brukarnas nöjdhet och de signifikanta 

samband som upptäcktes hade felaktig riktning jämfört med vad som kunde förväntas. 

Således drogs slutsatsen att det finns problem med nöjdhetsmåttet. Möjligen har brukarna vägt 
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in olika aspekter när de har skattat sin nöjdhet och det är också tänkbart att respondenternas 

förväntningar på omsorgen påverkar deras nöjdhet. Orealistiskt höga förväntningar som inte 

uppnås skulle kunna resultera i lägre nöjdhet utan att omsorgen egentligen är av sämre 

kvalitet. Därför valdes nöjdhetsmåttet bort och uppsatsen arbetar istället med SKL:s 

kvalitetsaspekter som mått på äldreomsorgens kvalitet. Se i avsnitt 4.3 hur denna variabel är 

operationaliserad.  

Uppsatsens syfte är även att kontrollera för ett antal alternativa faktorer som möjligen också 

kan förklara variationen i äldreomsorgens kvalitet. Anledningen till att en kontrollerar för 

andra faktorer är för att kunna upptäcka skensamband, alltså om det uppmätta sambandet helt 

eller delvis beror på en tredje variabels inverkan (Edling & Hedström 2003, s. 96). Med hjälp 

av teori och tidigare forskning går det att resonera sig fram till vilka kontrollvariabler som är 

lämpliga att väga in i analysen. Tabell 1 redogör för vilka faktorer som denna uppsats 

kontrollerar för.  

Tabell 1. Kontrollvariabler.  

Kontrollvariabel Beskrivning 

Vänsterstyre3 1 om partier till vänster ingår i kommunstyrelsen. 0 om annars.  

Skatteunderlag4 Beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer i 

kommunen. Anges i antal miljarder. 

Befolkningsmängd5 Den totala folkmängden i kommunen den 1 november 2016. 

Anges i tusental. 

Andel 65+ i 

befolkningen6 

Andel av den totala folkmängden i kommunen den 1 november 

2016 som är 65 år och äldre. 

Andel 80+ i 

befolkningen7 

Andel av den totala folkmängden i kommunen den 1 november 

2016 som är 80 år och äldre. 

 

Med andra ord är det alltså tänkbart att det inte endast är kvinnorepresentation i 

kommunfullmäktige som påverkar äldreomsorgens kvalitet, utan även dessa faktorer kan ha 

en möjlig inverkan som behöver testas. Samtliga fem kontrollvariabler är hämtade från SCB 

Statistikdatabasen. Se slutnoterna 3–7 för hur datafilerna har hämtats in. Datan för 

kontrollvariabeln vänsterstyre utgörs av det politiska styret efter kommunfullmäktigevalet år 

2014. Datan för kontrollvariablerna skatteunderlag, befolkningsmängd och de två 

åldersvariablerna har SCB inhämtat under år 2016. 
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Kostnaden per brukare för hemtjänsten respektive särskilt boende övervägdes i inledande läge 

att användas som kontrollvariabel, men när det negativa sambandet uppdagades uteslöts den. 

Det negativa sambandet innebär att när kostnaden ökar så blir äldreomsorgen sämre. Denna 

variabel verkar alltså vara ett mått på äldreomsorg som av olika anledningar inte fungerar som 

den ska och därmed kräver högre kostnad för att fungera. Kommuner som har hög kostnad för 

sin äldreomsorg och samtidigt låg kvalitet på den kommer troligen inte kunna öka 

äldreomsorgens kvalitet genom att minska kostnaderna för den. Därför är kostnadsvariabeln 

inte aktuell att ta med i analysen eftersom den inte påvisar kvalitet. 

 

4.2.2 Bortfall och bortfallsanalys 

Datamaterialet inkluderar samtliga av Sveriges 290 kommuner vilket gör att studien vid första 

anblick ger antydan att vara en totalundersökning (Esaiasson m.fl. 2007, s. 195). Vad det 

gäller kvinnorepresentationen finns data tillgänglig för alla kommuner, men bortfall 

förekommer däremot i kvalitetsaspekterna som är uppsatsens beroende variabel. Med 

anledning av bortfallen kommer således datamaterialet att betraktas som ett urval och hanteras 

som ett sådant i de statistiska analyserna.  

För att kontrollera vad bortfallen innebär för datamaterialets kvalitet har en bortfallsanalys 

genomförts. Det innebär att en jämför de svarande kommunerna med statistik för 

kommunernas totala sammansättning. Med andra ord är det en slags kontroll över huruvida 

ens tillgängliga data är representativ för hela populationen (Esaiasson m.fl. 2007, s. 212). Det 

bortfallsanalysen visade var att det framförallt är kommuner med stor befolkningsmängd och 

högt skatteunderlag som inte har delgett underlag för kvalitetsaspekterna. Se bortfallsanalysen 

i Bilaga 2.   

 

4.3 Operationalisering  

Att operationalisera ett begrepp innebär enligt Svante Körner och Lars Wahlgren att en 

”försöker översätta /…/ det abstrakta och kanske omätbara begreppet till något konkret och 

mätbart” (Körner & Wahlgren 2015, s. 15). I denna uppsats är ”äldreomsorgens kvalitet” ett 

sådant begrepp som måste konkretiseras och göras mätbart för att det ska gå att använda i 

statistisk analys.  
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SKL delar in äldreomsorgen i kategorierna 1) hemtjänst, och 2) särskilt boende, vilka är de 

former som äldreomsorgen i Sverige utövas inom. Antingen tilldelas brukaren äldreomsorg 

genom att hen bor kvar i sitt ordinära boende och beviljas omsorg under vissa delar av 

dygnet/veckan (hemtjänst), eller genom att brukaren, om det medicinska tillståndet så kräver, 

flyttar till ett särskilt vårdhem och därmed kan tilldelas vård dygnet runt (särskilt boende).  

SKL har kartlagt ett antal kvalitetsaspekter där kommunerna har fått ange hur väl dessa 

aspekter uppfylls. Kvalitetsaspekterna för hemtjänsten innebär bland annat om brukaren kan 

välja en man eller kvinna för hjälp med personlig hygien, om brukaren har möjlighet att välja 

personal som talar brukarens språk, samt hur många gånger i veckan brukaren erbjuds 

promenad och dagligvaruinköp. Totalt finns 17 kvalitetsaspekter för hemtjänsten tillgängliga. 

Kvalitetsaspekterna för särskilt boende inkluderar till exempel andel enheter på boendet där 

maka och make kan bo tillsammans, andel boendeplatser där den äldre själv kan välja tid för 

nattvila och uppstigning på morgonen, samt andel boendeplatser där den äldre har tillgång till 

internetuppkoppling i det egna rummet. Kvalitetsaspekterna för särskilt boende är 14 stycken 

till antalet. Genom ett sammanvägt mått av dessa kvalitetsaspekter för hemtjänsten respektive 

särskilt boende kan äldreomsorgens kvalitet operationaliseras och ingå i den statistiska 

analysen. Detta innebär även att uppsatsen i praktiken har två beroende variabler: kvalitet i 

hemtjänsten och kvalitet i särskilt boende. Se samtliga delmått och hur SKL har beräknat de 

sammanvägda kvalitetsmåtten i Bilaga 3.  

 

4.4 Genomförande och praktiskt tillvägagångssätt  

4.4.1 Förberedelser 

Datamaterialet för uppsatsen är hämtat från flera olika källor men med hjälp av Excel och 

SPSS har en datafil med relevanta variabler kunnat sättas samman.  

Samtliga kontrollvariabler har fått skrivas om för att gå att använda i analysen och för att 

underlätta tolkningen. SCB angav till exempel skatteunderlag i exakt antal kronor vilket 

renderade i väldigt långa tal och analysen skulle försvåras om variabeln användes på det sättet 

eftersom skillnaden i äldreomsorgens kvalitet förmodligen skulle vara extremt liten om 

skatteunderlaget ökade eller minskade med en krona. Därför har variabeln skatteunderlag 

skrivits om så att den först har avrundats till närmsta miljon och sedan angetts i antal 
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miljarder kronor. Detta kan låta som en drastisk omskrivning, men med tanke på de stora tal 

vi har att göra med (medelvärdet för variabeln är 6 528 000 000 kronor, alltså 6,5 miljarder) är 

denna omskrivning inte en betydande modifikation av variabeln, utan snarare en nödvändig 

åtgärd för att göra de stora talen hanterliga.  

Med liknande anledning som redogjort för i ovanstående stycke har kontrollvariabeln 

befolkningsmängd skrivits om så att den anges i antal tusen invånare. Både 

befolkningsvariabeln och skatteunderlagsvariabeln har logaritmerats för att undvika 

snedfördelning. De två åldersvariablerna var initialt indelade efter 5-årsklasser och behövdes 

därför skrivas om till en åldersgrupp per variabel, vilken sammanfattar datan för alla 5-

årsklasser. Kontrollvariabeln vänsterstyre har kodats om på så sätt att om vänsterstyre råder 

(Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet) har observationen kodats som 1. Om annat 

styre råder har observationen kodats som 0. Annat styre innebär i detta fall högerstyre 

(Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna) eller blocköverskridande styre. 

Sverigedemokraterna ingår inte i kommunstyrelsen i någon kommun och kategorin ”Övriga 

partier”, enligt SCB:s kategorisering av partier som ingår i det politiska styret, har uteslutits ut 

analysen. 

 

4.4.2 Statistiska test  

Alla analyser och test är gjorda i statistikprogrammet SPSS under december 2017. Linjär 

regression har varit uppsatsens huvudsakliga statistiska analysmetod. Regressionsanalysens 

ändamål är att ”finna en linje som sammanfattar sambandet mellan variablerna på ett så bra 

sätt som möjligt” (Edling & Hedström 2003, s. 87). Enligt Peter Esaiasson m.fl. (2007) 

instämmer många i åsikten att regressionsanalysen är den mest allsidiga statistiska 

analystekniken eftersom näst intill all typ av data kan ingå i en regression och 

regressionsmodellerna kan exponeras för kraftfulla test (Esaiasson m.fl. 2007, s. 429-430). Ett 

villkor för att en regressionsanalys ska gå att genomföra är att de beroende variablerna är 

kontinuerliga, alltså att de kan anta vilket värde som helst, och att de åtminstone är på 

intervallskalenivå (Edling & Hedström 2003, s. 87; Essaiason m.fl. 2007, s. 430). 

För att besvara uppsatsens första frågeställning angående om och hur kvinnlig representation i 

kommunfullmäktige påverkar äldreomsorgens kvalitet har bivariat linjär regressionsanalys 

använts. I bivariat linjär regressionsanalys ingår endast en oberoende variabel - i detta fall 
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kvinnlig representation i kommunfullmäktige. För uppsatsens andra frågeställning har 

multivariat linjär regression varit den huvudsakliga analysmetoden. I en sådan regression kan 

fler än en oberoende variabel ingå. Signifikansnivån har bestämts till 5 % för samtliga test. 

Med denna signifikansnivå accepteras att resultatet kan bero på slumpen i 5 % av fallen 

(Esaiasson m.fl. 2007, s. 430-433).  

Det är även viktigt att ta reda på hur bra regressionslinjen är på att sammanfatta sambandet. 

Detta kan förklaringsgraden (R2) visa. Förklaringsgraden kan också uttryckas som ”den andel 

av den totala variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av modellen” (Edling & 

Hedström 2003, s. 95). När en jämför olika regressionsmodeller är det däremot att föredra att 

istället titta på den justerade förklaringsgraden. Den tar nämligen även hänsyn till antalet 

observationer och antal oberoende variabler som ingår, vilket gör att det är möjligt att jämföra 

olika modellers förklaringsgrad på ett rättvist sätt (Edling & Hedström 2003, s. 101).  

Regressionsmodellerna har även genomgått kontroll för multikollinearitet. Om 

multikollinearitet förekommer är det en indikation på att två oberoende variabler starkt 

samvarierar med varandra och det är i sådana fall inte lämpligt att ha med båda variablerna i 

modellen (Körner & Wahlgren 2015, s. 69). 

Som komplement har även vissa variabler testats för samband med hjälp av Pearsons r. 

Pearsons r är ett korrelationsmått för variabler på intervall- och kvotskalenivå och måttet kan 

variera mellan +1 (absolut positivt samband) och -1 (absolut negativt samband). 

Korrelationsmåttet visar alltså inte bara huruvida två variabler samvarierar eller ej, utan även 

sambandets riktning. Är korrelationsmåttet nära noll innebär det att det inte finns något 

samband, eller att sambandet inte är linjärt (Esaiasson m.fl. 2007, s. 414). 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om överrensstämmelse mellan vad ett mätinstrument avser att mäta och vad 

det i själva verket mäter. Detta är viktigt att ha i åtanke redan vid operationaliseringen. En 

lyckad operationalisering gör begreppet mätbart utan att gå i fällan att mäta något annat än 

vad en egentligen avser att mäta (Körner & Wahlgren 2015, s. 15). Gällande uppsatsens två 

beroende variabler kan frågan ställas: Mäter variablerna äldreomsorgens kvalitet, eller är de 

egentligen ett mått på något annat? 
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En aspekt som ingår i det sammanvägda kvalitetsmåttet för särskilt boende är hur stor andelen 

enheter är där make och maka kan bo tillsammans, se Bilaga 3. Om möjligheten att bo 

tillsammans inte efterfrågas kan en ifrågasätta om denna kvalitetsaspekt egentligen är ett mått 

på kvalitet. Utnyttjas inte möjligheten till sammanboende så borde andelen enheter där 

sammanboende är möjligt inte spela någon roll för den reella kvaliteten. Om möjligheten till 

sammanboende inte utnyttjas men andelen enheter där sammanboende är möjligt är hög, blir 

detta snarare ett mått på ineffektiv användning av boendeplatser. Hur efterfrågan för 

sammanboende ser ut är svårt att kontrollera inom ramen för denna uppsats och det är således 

omöjligt att definitivt säga vad denna kvalitetsaspekt egentligen mäter.  

Validiteten påverkas även av hur inmatningen av data har gått till. I detta fall har data matats 

in och sammanställts manuellt eftersom primärdatan kommer från flera olika källor. Att 

hantera data manuellt innebär större risker för validiteten än om inmatningen sköts 

automatiskt (Denscombe 2016, s. 378). För att behålla god validitet har inmatningen skett 

med hög noggrannhet. Detta för att undvika misstag och fel i samband med 

inmatningsprocessen. Kontroller mot primärkällan har gjorts efter inmatningens 

färdigställande för att ytterligare minimera inmatningsfel.  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en mätning (Körner & Wahlgren 2015, s. 15). Vad 

gäller datamaterialet bör frågan ställas huruvida källorna som datan har inhämtats från är 

pålitliga eller om de har haft incitament att påverka siffrorna. Denscombe (2016,  s. 328) 

belyser att all officiell statistik per automatik inte alltid kan anses vara objektiva fakta. SKL, 

som är arbetsgivar- och medlemsorganisation för alla Sveriges kommuner och landsting, 

bedömer jag ha risk att vara mer partiska än SCB, som är en statlig myndighet. Den största 

fallgropen med datan från SKL ur reliabilitetsperspektiv är att det är kommunerna själva som 

har tagit fram statistiken och delgett den till SKL. Denscombe (2016,  s. 329) diskuterar 

risken att det kan finns egenintresse i den statistik som tas fram. Det är inte omöjligt att se att 

det kan finnas ett intresse bland kommunerna att framstå som bättre och mer högkvalitativa än 

vad de egentligen är.  

För att inhämta mer information om detta har jag sökt kontakt med personer på SKL och 

RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) som arbetar nära datainsamlingen för att 

fråga dem om deras erfarenhet. De berättar hur de anordnar workshops med kommunerna 

inför insamlingsperioder för att diskutera vikten av tillförlitlig statistik och där värdet med 

trovärdiga jämförelser lyfts fram. Detta följs senare upp med resultatkonferenser. En person 

berättar hur de granskar kommunernas resultat från år till år, och skulle stora avvikelser ske så 
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tar de kontakt med kommunen i fråga. Ibland har det uppdagats att kommunerna delger 

nyckeltal inom de områden där de redan uppnår höga resultat - de gör alltså ett urval och visar 

bara upp de bästa resultaten. Enligt personerna jag har varit i kontakt med är detta ingen 

genomgående tendens i datamaterialet, utan de bedömer att statistiken i sin helhet har god 

kvalitet. Både på SKL och SCB är det dessutom tjänstemän som har hanterat datainsamlingen, 

vilket också är positivt för reliabiliteten.  

Det bortfall som förekommer kan också påverka reliabiliteten negativt. Är bortfallet stort kan 

detta leda till att undersökningens resultat blir mindre pålitliga (Körner & Wahlgren 2015,  s. 

14). Bortfallsanalysen visade att kontrollvariablerna skatteunderlag och befolkningsmängd är 

de mest osäkra. Kommunerna med högst skatteunderlag och störst befolkningsmängd har inte 

svarat på hur de uppfyller kvalitetsaspekterna i äldreomsorgen och därför går det inte att med 

säkerhet veta hur skatteunderlag och befolkningsmängd påverkar kvaliteten och om resultatet 

hade sett annorlunda ut om dessa ingick i studien. 

 

 

5. Resultat  

I det femte kapitlet presenteras resultatet från den statistiska analysen. För att ge läsaren 

överblick och bekantskap med datamaterialet ges först en deskriptiv presentation av hur 

variationen i kvinnlig representation i kommunfullmäktige ser ut, samt hur kvalitetsmåtten 

fördelar sig. Sedan presenteras regressionsanalyserna som ska ge svar på uppsatsens 

frågeställningar.   

 

5.1 Den kvinnliga representationens betydelse för 

äldreomsorgens kvalitet  

Medelvärdet för kvinnlig representation är 43,6 %. Kvinnor är alltså i genomsnitt något 

underrepresenterade män, även om representationen överlag brukar betraktas som jämställd 

om kvinnor utgör 40–60 % av församlingen. Nordanstig har den högsta 

kvinnorepresentationen, 58,1 %, medan Örkelljunga har den lägsta, 29,3 %. Antalet 
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kommuner som ingår i variabeln är 290 stycken, alltså samtliga kommuner i Sverige. Diagram 

1 ger en illustration av hur fördelningen mellan minimi- och maximumvärdet ser ut. I 

diagrammet är kvinnorepresentationen grupperad i intervall om 4,9 procentenheter. De allra 

flesta kommunerna, 110 stycken, har en kvinnorepresentation som är mellan 40 % och 44,9 % 

(grupp 4). Näst vanligast förekommande, med 86 observationer, är att kvinnorepresentationen 

är mellan 45 % och 49,9 % (grupp 5). Minst vanligt är att kvinnorepresentationen är lägre än 

30 % eller högre än 55 %. Bara en kommun placerar sig i grupp 1 som täcker intervallet 25–

29,9 % och endast tre kommuner har en kvinnorepresentation som är mellan 55 % och 59,9 

%.  

Diagram 1. Kvinnlig representation i kommunfullmäktige år 2014. Grupperad. 

 

Diagrambeskrivning: diagram 1.  

Grupperna 1 till 7 täcker ett intervall om vardera 4,9 procentenheter.  

Grupp 1: 25 - 29,9 % Grupp 2: 30 - 34,9 % Grupp 3: 35 - 39,9 % Grupp 4: 40 - 44,9 % 

Grupp 5: 45 - 49,9 % Grupp 6: 50 - 54,9 % Grupp 7:55 - 59,9 %  

 

En deskriptiv presentation av de två beroende variablerna, kvalitetsmåtten för hemtjänst och 

särskilt boende, ges i Tabell 2. De båda kvalitetsmåtten är ett sammanvägt resultat av 17 

respektive 14 aspekter och anges i andel av maxpoäng. Medelvärdet för andel kvalitetspoäng 
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för särskilt boende är något högre än medelvärdet för andel kvalitetspoäng i hemtjänsten, men 

kvalitetspoängen i särskilt boende har å andra sidan större spridning runt medelvärdet. Antal 

kommuner som ingår i kvalitetsmåttet för hemtjänst är 219 stycken, och för kvalitetsmåttet för 

särskilt boende ingår 210 kommuner. Här förekommer alltså ett visst bortfall av kommuner 

som inte deltagit eller inte har svarat på samtliga delmått som legat till grund för det 

sammanlagda måttet. De två beroende variablerna samvarierar inte så pass att det är lämpligt 

att slå dem samman till en variabel (Pearsons r = 0,359), se Tabell 1 i Bilaga 1.  

Tabell 2. Deskriptiv presentation av de beroende variablerna.  

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max N 

Kvalitet i hemtjänst 65,9 9,6 42,4 90,9 219 

Kvalitet i särskilt 

boende 
67,8 11,5 31,4 97,1 210 

 

Inga uppenbara mönster går att se bland vilka kommuner som tar botten- och topplaceringarna 

för respektive kvalitetsmått vid första anblick (Tabell 3), men som tidigare redogjort för är 

statistiska test ett kraftfullt verktyg för att upptäcka subtila samband som inte ögat kan se och 

testen ger även indikationer på huruvida sambandet är en tillfällighet eller inte (Denscombe 

2016, s. 360-361). 
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Tabell 3. Kommunerna med högst respektive lägst sammanvägt kvalitetsmått. Sammanvägt 

kvalitetsmått inom parentes.  

Kvalitet i hemtjänst Kvalitet i särskilt boende 

Högst kvalitet Lägst kvalitet Högst kvalitet Lägst kvalitet 

1. Arboga (90,9) 219. Sjöbo (42,4) 1. Haninge (97,1) 210. Smedjebacken (31,4) 

2. Kävlinge (90,9) 218. Habo (45,5) 2. Kävlinge (97,1) 209. Storuman (44,3) 

3. Linköping (90,9) 217. Hallsberg (54,5) 3. Laholm (95,7) 208. Stenungsund (44,3) 

4. Helsingborg (87,9) 216. Hörby (45,5) 4. Sollentuna (90,0) 207. Ystad (45,7) 

5. Fagersta (87,9) 215. Uddevalla (45,5) 5. Kungsbacka (90,0) 206. Överkalix (47,1) 

6. Falun (84,9) 214. Gotland (48,5) 6. Grums (88,6) 205. Åstorp (47,1) 

7. Svedala (84,9) 213. Sigtuna (48,5) 7. Botkyrka (88,6) 204. Tranemo (48,6) 

8. Lidingö (81,8) 212. Haparanda (48,5) 8. Håbo (87,1) 203. Askersund (48,6) 

9. Staffanstorp (81,8) 211. Mora (48,5) 9. Säffle (87,1) 202. Eksjö (48,6) 

10. Åre (81,8) 210. Åsele (48,5) 10. Svedala (87,1) 201. Olofström (50,0) 

 

För att besvara uppsatsens första frågeställning, om huruvida kvinnorepresentation i 

kommunfullmäktige påverkar äldreomsorgens kvalitet, användes bivariat linjär regression 

som statistisk metod. Syftet med en regressionsanalys är att försöka hitta en linje som 

illustrerar sambandet mellan variablerna på bästa möjliga sätt (Edling & Hedström 2003, s. 

87). Två separata regressionsanalyser behövde genomföras eftersom de beroende variablerna 

är två till antalet. Inte i någon av regressionerna visar sig kvinnorepresentation ha en 

signifikant effekt på äldreomsorgens kvalitet. Regressionsresultatet med kvalitet i hemtjänst 

som beroende variabel presenteras nedan (Tabell 4).  

Tabell 4. Resultat av bivariat linjär regressionsanalys. Beroende variabel: Kvalitet i 

hemtjänst. Ostandardiserade B-koefficienter. Standardfel inom parentes.    

Kvinnlig representation  0,017 

(0,134) 

  

Intercept 65,181*** 

(5,84) 

  

N 219 

R2 0,00 

*** = p <0,001. ** = p <0,01. * = p <0,05.  
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Regressionsresultatet med kvalitet i särskilt boende som beroende variabel är mycket likt och 

kan läsas i Bilaga 1 (Tabell 2). 

 

5.2 Kontrollvariablernas påverkan  

Uppsatsens andra frågeställning, som är fokuserad till vilka kontrollvariabler som kan påverka 

äldreomsorgens kvalitet, besvaras med hjälp av multivariat regressionsanalys som statistisk 

metod. I multivariat regression är det möjligt att skatta fler än en oberoende variabels effekt 

på den beroende variabeln. Regressionskoefficienten (B-koefficienten) är den som ger oss 

informationen om de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln, och det är 

även viktigt att variablerna är signifikanta (Esaiasson m.fl. 2007, s. 433). 

När kontrollvariablerna skatteunderlag och befolkningsmängd inkluderas i samma regression 

visar det sig att multikollinearitet förekommer mellan dem (VIF> 48). Detta kan tolkas som 

att de två variablerna egentligen mäter samma sak, eftersom multikollinearitet innebär stark 

korrelation. Som lösning på multikollineariteten utesluts därför kontrollvariabeln 

befolkningsmängd ur regressionsmodellerna, men dess effekt fångas fortfarande upp genom 

variabeln skatteunderlag i och med deras korrelation. Föga förvånande förekommer även 

multikollinearitet mellan de två åldersvariablerna (VIF> 6) och de kommer därför inte att 

användas i samma modell samtidigt. I övrigt förekommer ingen multikollinearitet eller 

oroväckande stark korrelation mellan kontrollvariablerna.  

Jämfört med den bivariata regressionen går det att se att kontrollvariablerna ökar 

kvinnorepresentationens effekt på hemtjänstens kvalitet, men effekten är ändock inte 

signifikant (Tabell 5).  

Modell 1 och Modell 2 förklarar i grova drag lika mycket vardera av variationen i den 

beroende variabeln - kvalitet i hemtjänst. Variablerna vänsterstyre och skatteunderlag 

förklarar tillsammans 8,5 % av variationen i hemtjänstens kvalitet (Modell 1 i Tabell 5). Från 

Modell 1 går det att avläsa att när skatteunderlaget ökar med en procent så ökar 

kvalitetspoängen för hemtjänsten med i genomsnitt 0,028 procentenheter, givet att variabeln 

vänsterstyre hålls konstant. Det går också att tyda att när en kommun är vänsterstyrd så 

minskar kvalitetspoängen för hemtjänsten med i genomsnitt 3,337 procentenheter, givet att 

skatteunderlaget hålls konstant. Vänsterstyre har alltså en negativ effekt på hemtjänstens 
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kvalitet vilket leder en till misstanken att ett skensamband förekommer. Se fördjupad 

diskussion i avsnitt 6.2.  

Kontrollvariabeln andelen 65 år och äldre i befolkningen förklarar ensamt 8,2 % av 

variationen i den beroende variabeln (Modell 2 i Tabell 5). Sambandet är negativt och 

regressionskoefficientens tolkning är att när andelen 65 år och äldre ökar med en procentenhet 

så minskar kvalitetspoängen för hemtjänsten med i genomsnitt 0,698 procentenheter. Effekten 

är alltså inte särskilt stor. Åldersvariabeln 80 år och äldre har större effekt men 

förklaringsgraden är lägre (Modell 3). Multivariata regressioner redovisas endast med 

åldersvariabeln andelen 80 år och äldre, men båda åldersvariablerna minskar andra 

kontrollvariablers effekt när de förekommer i multivariat regression.  

Tabell 5. Resultat av regressionsanalyser. Beroende variabel: Kvalitet i hemtjänst. 

Ostandardiserade B-koefficienter. Standardfel inom parentes.    

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Kvinnlig 

representation  

  

 

0,127 

(0,139) 

0,087 

(0,139) 

      

Vänsterstyre 
-3,337* 

(1,411) 
 

 -2,885* 

(1,442) 

-3,106* 

(1,431) 

      

Skatteunderlag 
2,739*** 

(0,712) 
 

  1,913* 

(0,859) 

      

Andel 65+ i 

befolkningen 
 

-0,698*** 

(0,154) 

  
 

      

Andel 80+ i 

befolkningen 
  

-1,759*** 

(0,456) 

-1,694** 

(0,490) 

-0,969* 

(0,584) 

      

Intercept 63,633*** 

(1,207) 

82,181*** 

(3,649) 

76,548*** 

(2,827) 

71,696*** 

(6,615) 

66,705*** 

(6,922) 

      

N 198 219 219 198 198 

R2 (justerad) 0,085 0,082 0,060 0,071 0,089 

*** = p <0,001. ** = p <0,01. * = p <0,05.  
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Några mindre skillnader uppstår när kvalitet i särskilt boende används som beroende variabel 

i regressionerna. Förklaringsgraden för Modell 1 minskar en aning medan förklaringsgraden 

för Modell 2 ökar något. Den i synnerhet största skillnaden utgörs av åldersvariabeln 80 år 

och äldre (Modell 3) vars effekt är större och som ger högre förklaringsgrad. Andelen äldre i 

befolkningen är alltså en mer betydande faktor för kvaliteten i särskilt boende än vad den är 

för hemtjänstens kvalitet. Genomgående är att vänsterstyre inte längre är signifikant och 

effekten är svagare med kvalitet i särskilt boende som beroende variabel. Se 

regressionsresultatet i Tabell 3 i Bilaga 1.  

 

 

6. Diskussion 

I kapitel 6 diskuteras det resultat som precis har presenterats och några kommentarer ges 

också kring den metodologiska utformningen.  

 

6.1 Spelar kvinnor roll? 

Det står tidigt klart att kvinnlig representation i kommunfullmäktige inte påverkar 

äldreomsorgens kvalitet. Effekten är inte signifikant och den är dessutom så liten att den inte 

skulle ha haft någon betydelse i verkligheten. Teorin om närvaros politik kan således inte 

förklara uppsatsens resultat. Teorin pekar ut äldreomsorgen som ett politikområde som 

kvinnor borde ha större incitament än män att driva framåt och prioritera, men detta 

framkommer inte på den strukturella nivå som denna uppsats har undersökt. Trots detta utfall 

vore det obetänksamt att ge ett enkelt och okomplicerat svar på vilken roll kvinnor spelar för 

politikens resultat och varför kvinnorepresentationen inte är signifikant.  

Ett tänkbart scenario är att offentlig vård och omsorg idag är en sådan etablerad grundbult i 

svensk välfärd att politikernas kön inte längre har avgörande betydelse för dess kvalitet. 

Äldreomsorg pekas av flera ut som ett utmärkande kännetecken för svensk välfärd (se t.ex. 

Korpi 1995,  s. 255; Szebehely 2005, s. 21; Trydegård & Thorslund 2001, s. 174). Det kan 

således tänkas att män och kvinnor prioriterar politikområdet lika mycket när det väl kommer 
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till kritan. Detta behöver dock inte innebära att den tidigare forskning som har redovisats i 

uppsatsen, vilken har visat att äldreomsorg är en kvinnlig hjärtefråga, behöver falsifieras. Det 

är inte omöjligt att äldreomsorg är en hjärtefråga för kvinnor, men politikområdets ställning 

inom svensk välfärd innebär att den i praktiken ges samma vikt av både män och kvinnor.  

Tidigare i uppsatsen redovisades Hedlunds forskning som visade att kvinnornas faktiska 

inflytande att verka för kvinnors intressen varierade mellan de tre kommuner som undersöktes 

(Lorentzi m.fl. 1998). Möjligen kan även Hedlunds resultat vara en del i att kunna förklara 

varför kvinnlig representation inte är signifikant i denna uppsats. För att teorin om närvarons 

politik ska kunna användas på det sätt som den gjorts i denna studie krävs det att kvinnorna 

har inflytande och påverkansmöjlighet i de politiska rummen. Om inte detta är gällande 

kommer inte resultatet av deras arbete, och teorins antaganden, att vara synliga och mätbara.   

Det vore dock förhastat att påstå att teorin om närvarons politik inte alls är tillämpbar på 

kommunal nivå i Sverige. Helena Svaleryd (2009) har undersökt huruvida kvinnlig 

representation påverkar de kommunala utgifterna och fokuserade på barnomsorg, äldreomsorg 

och utbildning, vilka är politikområden som närvarons politik deklarerar som kvinnliga 

intresseområden. Svaleryds resultat visar att ökad kvinnlig representation i första hand leder 

till ökade utgifter för barnomsorg och utbildning, före en utgiftsökning för äldreomsorgen. 

Kvinnors betydelse för politikens innehåll verkar med andra ord variera mellan de 

politikområden som teorin ringar in.  

 

6.2 Kontrollvariablernas betydelse 

Av de kontrollvariabler som uppsatsen fokuserar på är det åldersvariablerna, andel 65 år och 

äldre samt andel 80 år och äldre i befolkningen, som genomgående är signifikanta. 

Modellerna når inte upp till några anmärkningsvärda förklaringsgrader, men i jämförelse med 

övriga variabler kan åldersvariablerna förklara en stor del av variationen i de beroende 

variablerna. Andelen 65 år och äldre förklarar 8,2 % av variationen i kvaliteten i hemtjänsten 

och andelen 80 år och äldre förklarar 10,3 % av variationen i kvaliteten i särskilt boende. 

Effekterna för båda variablerna är negativa vilket är vad som kunde förväntas. Det var även 

förväntat att andelen 80 år och äldre skulle ha större effekt på kvaliteten i särskilt boende, 

eftersom det främst är den gruppen som är i behov av äldreomsorg i särskilt boende. När 

andelen i befolkningen som är i behov av äldreomsorg ökar är det inte otänkbart att omsorgen, 
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åtminstone temporärt, försämras i kvalitet eftersom fler ska dela på samma resurser, 

boendeplatser och omsorg. Som redogjort för tidigt i uppsatsen innebär SCB:s beräkningar att 

gruppen som är 80 år och äldre kommer att öka med 76 procent mellan åren 2015 och 2035 

(Statistiska Centralbyrån 2016b). Denna framtida ökning, tillsammans med 

kontrollvariablernas negativa effekt på äldreomsorgen, illustrerar tydligt den prövning som 

äldreomsorgen står inför.  

Kontrollvariabeln vänsterstyre visar på ett signifikant negativt samband med hemtjänstens 

kvalitet. Detta misstänks vara ett skensamband i och med att tidigare forskning har visat att 

partier till vänster lägger större del av budgeten på offentlig vård och omsorg, ger den högre 

prioritet och har högre ambitioner för den, framförallt om vänsterstyre råder över flera 

mandatperioder (Lewin, Westin & Lewin 2008; Herwartz & Theilen 2014). Med andra ord är 

det tänkbart att det egentligen inte är det faktum att en kommun är vänsterstyrd som påverkar 

äldreomsorgens kvalitet negativt, utan att det är andra faktorer som ligger bakom sambandet, 

vilka inte har ingått i denna uppsats. En vidareutveckling av det resultat som uppsatsen 

presenterar kan vara att fördjupa sig i vilka dessa faktorer kan vara.   

Genom bortfallsanalysen gick det bland annat att se att de tre kommuner med störst 

folkmängd och högst skatteunderlag inte har delgett SKL statistik över hur de uppfyller 

kvalitetsaspekterna. Av den anledningen är dessa variabler inte fullt lika representativa för 

den totala populationen och hur resultatet ska tolkas blir mer osäkert. Det uppsatsen kommer 

fram till är att skatteunderlag och folkmängd har ett positivt samband med äldreomsorgens 

kvalitet; högre skatteunderlag ger alltså bättre äldreomsorg och detsamma gäller 

folkmängden. Det är inte troligt att sambandets riktning skulle förändras om de tre kommuner 

med högst skatteunderlag och störst folkmängd hade ingått, men effekten skulle kunna bli 

starkare eller svagare.  

 

6.3 Metoddiskussion 

En alternativ studiedesign hade varit att genomföra en longitudinell studie. En sådan studie 

hade möjligen kunnat ge svar på om kvinnorepresentation i kommunfullmäktige tidigare har 

haft signifikant effekt på äldreomsorgens kvalitet, och om effekten minskat på senare tid på 

grund av strukturella och/eller institutionella förändringar. Införandet av Lagen om 

valfrihetssystem som tillkom 2008 hade till exempel kunnat ingå som kontrollvariabel. Lagen 
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ger kommuner möjlighet att tillåta privata aktörer att bli utförare av välfärdstjänster och 

därmed kan offentlig välfärd konkurrens- och kvalitetsprövas.   

En avgränsning som gjordes tidigt i processen var att inte inkludera andel kvinnor i 

kommunstyrelsen som oberoende variabel. Istället ansågs kommunfullmäktige vara en 

lämplig församling att arbeta med, delvis eftersom alla beslut av tyngre karaktär först måste 

passera fullmäktige innan de kan implementeras. Ärenden som kan påverka äldreomsorgens 

kvalitet, såsom budget, skatter och andra ekonomiska frågor, måste godkänns i fullmäktige, 

likväl som kommunens strategier, mål och riktlinjer. Ansvaret att bereda och initiera frågor av 

denna karaktär åligger å andra sidan inte fullmäktige, utan kommunstyrelsen (Montin & 

Granberg 2013, s. 39-41). En kan därför fråga sig inom vilket kommunalt organ som politiken 

egentligen tar form, och om denna uppsats resultat hade sett annorlunda ut om kvinnlig 

representation i kommunstyrelserna hade varit utgångspunkten.   

 

6.4 Angreppssättets begränsning 

Centralt inom teorin om närvarons politik är den länk mellan deskriptiv och substantiell 

representation som den skapar. Är den deskriptiva representationen god ökar förutsättningarna 

för att även den substantiella representationen är god, menar teorin. Detta samband har inte 

blivit synligt under detta uppsatsarbete och det är tänkbart att fler aspekter påverkar den 

substantiella representationen än vad teorin belyser. Det spelar till exempel ingen roll hur 

välrepresenterade kvinnor är om de politiska strukturerna hindrar kvinnor från att nå de mest 

inflytelserika positionerna. Inte heller spelar kvinnorepresentationen roll om det förekommer 

internt maktutövande som inte låter kvinnor komma till tals. Förmodligen är politiken mer 

dynamisk än vad som fångas upp genom detta angreppssätt. Vad som sker bakom politikens 

kulisser och vad som händer fram tills att ett beslut är fattat framkommer inte genom denna 

uppsats infallsvinkel, vilket eventuellt kan påverka den bild som den statistiska analysen ger.  
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7. Slutsats  

Syftet med denna uppsats har varit att, med avstamp i teorin om närvarons politik, söka svar 

på hur kvinnlig representation i kommunfullmäktige påverkar äldreomsorgens kvalitet. 

Genom denna studiedesign har inga signifikanta samband framkommit som skulle innebära 

att ökad kvinnlig representation ger mer högkvalitativ äldreomsorg. Ett antal kontrollvariabler 

som fångar upp strukturella och institutionella variationer har vägts in i analysen. För 

kvaliteten i särskilt boende är åldersvariablerna de två faktorer som förklarar störst andel av 

variationen i den beroende variabeln, men för kvaliteten i hemtjänsten framstår även 

vänsterstyre och skatteunderlag som viktiga påverkansfaktorer. Samtidigt som 

åldersvariablernas samband med äldreomsorgens kvalitet är negativt så förväntas gruppen 

som är 80 år och äldre att öka markant de kommande åren enligt skattningar från SCB 

(2016b). Dessa två parallella omständigheter illustrerar tydligt den prövning som 

äldreomsorgen står inför.  

Det ska dock betonas att det resultat som visas i uppsatsen inte är tillräckligt för att avvisa 

teorins relevans. När detta studieresultat ställs i relation till tidigare forskning framkommer 

det hur teorin om närvarons politik har varierande förklaringskraft beroende på vilken del i 

den politiska processen som studeras, samt beroende på politikområde. Tidigare forskning 

inom teorins fält har visat att äldreomsorg är en hjärtefråga för kvinnliga politiker, men att 

detta skulle ha effekter på politikens resultat har inte denna uppsats kunnat påvisa. Varför 

sådana mönster syns i de förtroendevaldas inställning till politiken men inte i dess resultat kan 

inte denna uppsats svara på men det är en intressant frågeställning att arbeta vidare med. 

Svaleryds forskning togs upp som exempel på hur ökad kvinnlig representation har olika 

effekt beroende på politikområde. Svaleryd konstaterar att ökad kvinnlig representation i 

första hand leder till en mer påkostad barnomsorg, före en utgiftsökning för äldreomsorgen 

(Svaleryd 2009), vilket indikerar att teorin har olika starkt fäste beroende på det aktuella 

politikområdet. Således är det inte motiverat att avvisa teorins tillämpning på kommunal nivå 

i Sverige och inte heller att ifrågasätta kvinnors viktiga roll i politiken.   
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Slutnoter 

1. Datafilen är hämtad från SCB Statistikdatabasen och tas fram genom att välja tabell Demokrati > Allmänna 

val, nominerade och valda > Kommunfullmäktigeval > Nominerade, valda och ej valda kandidater i 

kommunfullmäktigeval efter kommun och kön. Valda variabler är: Tabellinnehåll: Andel valda; Region: 

Samtliga kommuner; Kön: Kvinnor; Valår: 2014. [Hämtad 2017-11-02] 

2. Datafilen är tillgänglig genom länken ”Tabellbilaga Kommunresultat (Excel 97–2003, nytt fönster)” under 

rubriken ”2016” på SKL:s hemsida: 

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre/tidigareoppnajamforelseraldre.1410.html 

[Hämtad 2017-11-02] 

3. Datafilen är hämtad från SCB Statistikdatabasen och tas fram genom att välja tabell Demokrati > 

Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting > Politisk organisation i kommuner > Det 

politiska styret efter kommun. Valda variabler är: Tabellinnehåll: Samtliga partier/kategoriseringar; Region: 

Samtliga kommuner; Årsintervall: 2014–2018. [Hämtad 2017-12-06] 

4. Datafilen är hämtad från SCB Statistikdatabasen och tas fram genom att välja tabell Offentlig ekonomi > 

Kommunalskatterna > Skatteunderlag och skattekraft efter region. Valda variabler är: Tabellinnehåll: 

Skatteunderlag, kronor; Region: Samtliga kommuner; År: 2016. [Hämtad 2017-12-05] 

5. Datafilen är hämtad från SCB Statistikdatabasen och tas fram genom att välja tabell Befolkning > 

Befolkningsstatistik > Folkmängd > Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. Valda variabler 

är: Region: Samtliga kommuner; Ålder: Ålder, totalt, alla redovisade åldrar; Kön: Män och kvinnor; År: 2016. 

[Hämtad 2017-12-06]   

6. Datafilen är hämtad från SCB Statistikdatabasen och tas fram genom att välja tabell Befolkning > 

Befolkningsstatistik > Folkmängd > Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. Valda variabler 

är: Region: Samtliga kommuner; Ålder: 5-årsklasser (65–100+); Kön: Män och kvinnor; År: 2016.  

[Hämtad 2017-12-07] 

7. Datafilen är hämtad från SCB Statistikdatabasen och tas fram genom att välja tabell Befolkning > 

Befolkningsstatistik > Folkmängd > Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. Valda variabler 

är: Region: Samtliga kommuner; Ålder: 5-årsklasser (80–100+); Kön: Män och kvinnor; År: 2016.  

[Hämtad 2017-12-07] 

  

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre/tidigareoppnajamforelseraldre.1410.html
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Bilaga 1: SPSS-utskrifter  

 

Tabell 1. Korrelationsmatris mellan de två beroende variablerna.  

 

Kvalitet i 

hemtjänst 

Kvalitet i särskilt 

boende 

Kvalitet i hemtjänst Pearson Correlation 1 ,359** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 219 205 

Kvalitet i särskilt boende Pearson Correlation ,359** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 205 210 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Kommentar: Korrelationen är positiv och signifikant på 1 %-nivån, men den är inte så stark 

att det är motiverat att slå samman variablerna till en beroende variabel. Korrelationsvärdet 

är 0,359 och det behöver vara mycket närmare 1 för att korrelationen ska anses vara 

tillräckligt stark.  

 

 

 

Tabell 2. Resultat av bivariat linjär regressionsanalys. Beroende variabel: Kvalitet i särskilt 

boende. Ostandardiserade B-koefficienter. Standardfel inom parentes.    

Kvinnlig representation  0,036 

(0,164) 

  

Intercept 66,153*** 

(7,163) 

  

N 210 

R2 0,00 

*** = p <0,001. ** = p <0,01. * = p <0,05.  

Kommentar: Effekten för variabeln kvinnlig representation är mycket liten och inte 

signifikant. Den lilla effekt som finns förklarar så lite som 0 % av variationen i kvaliteten i 

särskilt boende.  
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Tabell 3. Resultat av regressionsanalyser. Beroende variabel: Kvalitet i särskilt boende. 

Ostandardiserade B-koefficienter. Standardfel inom parentes.    

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Kvinnlig 

representation  

  

 

0,143 

(0,168) 

0,119 

(0,168) 

      

Vänsterstyre 
-3,216 

(1,727) 
 

 -2,090 

(1,723) 

-2,358 

(1,730) 

      

Skatteunderlag 
3,273*** 

(0,888) 
 

  1,454 

(1,048) 

      

Andel 65+ i 

befolkningen 
 

-0,939*** 

(0,189) 

   

 

      

Andel 80+ i 

befolkningen 
  

-2,776*** 

(0,555) 

-2,785*** 

(0,605) 

-2,229** 

(0,725) 

      

Intercept 64,781*** 

(1,535) 

89,566*** 

(4,465) 

84,444*** 

(3,431) 

79,296*** 

(8,079) 

75,155*** 

(8,594) 

      

N 190 210 210 190 190 

R2 (justerad) 0,072 0,102 0,103 0,105 0,109 

*** = p <0,001. ** = p <0,01. * = p <0,05.  

Kommentar: Förklaringsgraden för modell 1 minskar när kvalitet i särskilt boende används 

som beroende variabel i regressionen och variabeln vänsterstyre tappar sin signifikans. 

Modell 2 är fortfarande signifikant och både förklaringsgraden och effekten ökar marginellt. 

Den modell som både är signifikant och ger högst förklaringsgrad är modell 3. Effekten av 

åldersvariabeln andelen 80 år och äldre i befolkningen är även större nu än med kvalitet i 

hemtjänst som beroende variabel. Kvinnorepresentationens effekt på kvaliteten i särskilt 

boende är fortsatt insignifikant. 
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Bilaga 2: Bortfallsanalys 

 

Variabel  Medel St.dev Min Max N 

Kvinnlig 

representation 

(andel) 

Kommunernas totala 

sammansättning 
43,6 5,07 29,3 58,1 290 

Svarade kvalitet i 

hemtjänst  
43,4 4,89 31,4 55,1 219 

Svarande kvalitet i 

särskilt boende  
43,5 4,88 31,4 55,1 210 

Skatteunderlag 

(miljarder) 

Kommunernas totala 

sammansättning 
6,53 15,44 0,37 220,05 290 

Svarade kvalitet i 

hemtjänst 
5,56 6,31 0,42 41,53 219 

Svarande kvalitet i 

särskilt boende 
5,70 6,32 0,42 41,53 210 

Folkmängd 

(tusental) 

Kommunernas totala 

sammansättning 
33,37 71,05 2,46 934,47 290 

Svarade kvalitet i 

hemtjänst  
29,91 32,58 2,54 213,89 219 

Svarande kvalitet i 

särskilt boende 
30,79 32,98 2,54 213,89 210 

Andel 65 år 

och äldre 

Kommunernas totala 

sammansättning 
23,51 4,12 12,91 33,73 290 

Svarade kvalitet i 

hemtjänst  
23,31 4,06 13,43 33,73 219 

Svarande kvalitet i 

särskilt boende 
23,28 3,99 13,43 33,73 210 

Andel 80 år 

och äldre 

Kommunernas totala 

sammansättning 
6,12 1,41 2,70 10,79 290 

Svarade kvalitet i 

hemtjänst 
6,05 1,38 2,70 9,60 219 

Svarande kvalitet i 

särskilt boende 
6,03 1,36 2,70 9,60 210 

 

Variabel  Antal Andel N 

Vänsterstyre 

Kommunernas totala sammansättning 88 30,3 263 

Svarade kvalitet i hemtjänst  65 29,7 198 

Svarande kvalitet i särskilt boende  65 31,0 190 
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Bilaga 3: Kvalitetsmåttens beräkning   

Kvalitet i hemtjänst  

Beräknas genom en sammanvägning av 17 delmått: SKL:s kodning 

1. Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien  Ja =1; Nej=0 

2. Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats  Ja =1; Nej=0 

3. Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp 
>En gång/vecka=3; En gång/vecka=2; <En 

gång/vecka=1; Ingår inte=0 

4. Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka  Ja =1; Nej=0 

5. Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden  Ja =1; Nej=0 

6. Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice 
>En gång/månad=3; En gång/månad=2; <En 

gång/månad=1; Ingår inte=0 

7. Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp  Ja =1; Nej=0 

8. Hemtjänsttagaren erbjuds promenader 
>En gång/vecka=3; En gång/vecka=2; <En 

gång/vecka=1; Ingår inte=0 

9. Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens  
En gång i veckan=3; Varannan vecka=2; Var 

tredje vecka el. mer sällan=1 

10. Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning  >Två r.o.k.=3; Två r.o.k.=2; Ett r.o.k.=1 

11. Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens  
En gång i veckan=3; Varannan vecka=2; Var 

tredje vecka el. mer sällan=1 

12. Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice  Ja =1; Nej=0 

13. Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk  Ja =1; Nej=0 

14. Invånare 65+ erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst  Ja=2; Någon=1; Nej=0 

15. Invånare 65+ erbjuds social dagverksamhet  Vardag & helg=2; Vardag=1; Nej=0 

16. Invånare 65+ med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov  Vardag & helg=2; Vardag=1; Nej=0 

17. Invånare 65+ med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov  Ja =1; Nej=0 
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Exempeltabell med beräkning av sammanvägt kvalitetsmått för hemtjänst (andel av maxpoäng) 

 

Delmått nr. 1 2 3 4 /…/ 15 16 17 
Alla 

17? 

Summa 

poäng 

(Max=33) 

Andel av 

maxpoäng 

(%) 

Kommun            

A 1 1 2 1  2 1 0 Ja 21 64 

B 1 1 3 1  1 1 1 Ja 25 76 

C 0 0 3 1  0 1 1 Ja 26 79 

D - - - -  1 - 1 Nej - - 

E 0 1 2 1  2 1 2 Ja 30 91 

 

         Källa: SKL  
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Kvalitet i särskilt boende 

Beräknas genom en sammanvägning av 14 delmått: 

1. Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) 

2. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) 

3. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) 

4. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) 

5. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) 

6. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i den egna lägenheten, andel (%) 

7. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal, andel (%) 

8. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) 

9. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) 

10. Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) 

11. Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) 

12. Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) 

13. Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) 

14. Enheter i särskilt boende där sammanboende för maka/make är möjligt, andel (%) 
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Exempeltabell med beräkning av sammanvägt kvalitetsmått för särskilt boende (andel av 

maxpoäng) 

 

Delmått nr. 1 2 3 4 /…/ 12 13 14 
Alla 

14? 

Summa 

poäng 

(Max=70) 

Andel av 

maxpoäng 

(%) 

Kommun            

A 90 100 0 0  18 97 100 Ja 42 60 

B 94 100 50 100  75 50 50 Ja 45 64 

C 92 100 44 31  67 99 100 Ja 53 76 

D 89 100 100 0  0 95 50 Ja 35 50 

E - - - -  - - - Nej - - 

 

Nyckel för poängsättning  

0 procent ger 0 poäng  

1–25 procent ger 1 poäng  

26–50 procent ger 2 poäng  

51–75 procent ger 3 poäng  

76–99 procent ger 4 poäng  

100 procent ger 5 poäng Källa: SKL 

 

 


