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SAMMANFATTNING 

Tidigare forskning har visat att kvinnor tenderar att prioritera omsorgsfrågor i högre grad än män 

gör. Det har även i en undersökning för perioden 1976–1997 bevisats ett samband mellan 

andelen kvinnor i Sveriges kommunfullmäktige och offentliga konsumtionsmönster. Nutida 

forskning har dock indikerat att könsskillnader bland Sveriges förtroendevalda avtagit sedan 

mitten på 1990-talet. Denna uppsats syftar till att vidare undersöka sambandet mellan andelen 

kvinnor i kommunfullmäktige och kommunernas offentliga konsumtionsmönster. Analysen 

baseras på data för perioden 1995–2013 och de beroende variabler som undersöks är barnomsorg 

samt individ-och familjeomsorg, som andel av summan av kommunens kostnader för all sin 

verksamhet med undantag för affärsverksamheten. Effekterna skattas med hjälp av 

paneldataregressioner med fixa effekter. Studien finner inga säkerställda samband mellan andelen 

kvinnor i kommunfullmäktige och kommunens kostnader för barnomsorg och individ-och 

familjeomsorg. 

Nyckelord: Kvinnors representation, offentliga konsumtionsmönster, barnomsorg, individ-och 

familjeomsorg. 
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1. INLEDNING 

För att en representativ demokrati ska anses vara fungerande krävs att olika samhällsgrupper 

finns representerade i samhällets institutioner. Framförallt för att vid beslutsfattande korrekt 

spegla invånarnas och de olika samhällsgruppernas preferenser, vilket är avgörande för att 

folkstyret ska kunna anses vara legitimt och trovärdigt (Holmberg, 1999). I världens beslutande 

församlingar har kvinnor länge varit underrepresenterade och är det fortfarande idag. Trenden 

har dock varit positiv de senaste årtiondena (Världskoll 2017) men får en högre andel kvinnor i 

beslutande församlingar konsekvenser för de politiska beslut som fattas? 

Om fallet vore att män och kvinnor delar samma preferenser torde en ökning av andelen kvinnor 

i beslutande församlingar ej medföra någon effekt på de beslut som fattas. Tidigare forskning har 

dock visat att män och kvinnor uppvisar olika preferenser, kvinnor tycks prioritera frågor rörande 

hälsa, familjeförmåner, utbildning och barns utveckling högre (se till exempel Bolzendal & 

Brooks 2007). Även undersökningar gjorda på Sveriges befolkning överensstämmer med övrig 

litteratur och tyder på att kvinnor och mäns preferenser skiljer sig åt, till exempel finner 

Oskarsson & Wängerud (1995) att kvinnor i högre grad intresserar sig för lokalpolitik och 

omsorgsfrågor.  

Om kvinnor och män har olika preferenser är det av intresse att undersöka om och hur den 

parlamentariska sammansättningen av män och kvinnor påverkar politiska beslut och offentliga 

utgifter. Undersökningar om detta gjorda inom Sveriges gränser är få. Tidigare har Svaleryd 

(2008) visat att en högre andel kvinnliga ledamöter påverkar kommunens kostnader. Genom 

analysen konkluderas att en högre grad av kvinnor i kommunfullmäktige leder till att barnomsorg 

och grundskoleutbildning prioriteras högre än äldrevård. Undersökningen baserades på data från 

Sveriges kommuner under perioden 1976–1997. Karlsson och Gilljam (2014) visar dock att det 

finns mönster som pekar på ökade likheter mellan kvinnliga och manliga politikers preferenser 

sedan mitten på 1990-talet.  

Denna uppsats syftar till att fortsatt pröva kvinnlig representations samband med politiska beslut 

på lokal nivå och avser att göra så genom att med data för perioden 1995–2013 empiriskt 

undersöka om det finns något samband mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och 

offentliga konsumtionsmönster. Undersökningen avgränsas genom att kommunens 

konsumtionsmönster för barnomsorg och ett mått som kan sägas innefattas i kommunens 

socialpolitiska åtgärder – individ-och familjeomsorg – analyseras i förhållande till kommunens 

totala verksamhetskostnader för sin egentliga verksamhet. Frågeställningen formuleras som: 
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Innebär en högre andel kvinnor i kommunfullmäktige att andelen av kommunens kostnader per 

invånare som fördelas till barnomsorg och individ- och familjeomsorg ökar?  

Undersökningen utgår från två konträra teorier, medianväljarteoremet och Citizien-Candidate-

modellen. För att undersöka sambandet används paneldataregressioner med fixa effekter där ett 

antal kontrollvariabler inkluderas. Som beroende variabel används kommunens kostnader för 

dessa verksamheter i förhållande till kostnaden för kommunens totala verksamhet. Studien finner 

inga samband mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och andelen av kommunens 

kostnader som fördelas till barnomsorg och individ-och familjeomsorg. Även när ett antal 

alternativa regressionsmodeller används finnes inga statistiskt säkerställda samband. Resultatet 

kan tolkas som att beslut fattas på det vis medianväljarteoremet förutspår. Relaterat till tidigare 

forskning kan det ytterligare styrka de indikationer som uppvisats gällande att könsskillnader 

bland beslutsfattarnas preferenser minskat. 

Resten av uppsatsen är disponerad enligt följande: Avsnitt två beskriver uppsatsens teoretiska 

anknytning där även en kortare bakgrund till beslutsfattande i kommuner och tidigare forskning 

återfinns. I avsnitt tre beskrivs uppsatsens metod och därefter följer avsnitt fyra där resultatet av 

undersökningen presenteras. Avsnitt fem innehåller en diskussion och uppsatsen avslutas med 

avsnitt sex där undersökningen sammanfattas och slutsatser presenteras. 

2. TEORETISK BAKGRUND 

2.1 KOMMUNER, FULLMÄKTIGE OCH BESLUT 

Den offentliga makten i Sverige är uppdelad i tre nivåer, lokal (primärkommun), regional 

(sekundärkommun) och nationell nivå. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad 

primär- och sekundärkommuner får och kan göra. Primärkommuner sköter uppgifter på lokal 

nivå, däribland skola, barnomsorg, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. 

Sekundärkommuner ansvarar för uppgifter som är gemensamma för regionen, däribland 

sjukvård. (SKL) 

Att kommuner ska få utöva makt är grundlagsskyddat. I Regeringsformen fastslås att 

kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 

självstyrelsens grund. Den högsta beslutande församlingen i en kommun är kommunfullmäktige. 

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska stå i relation till den röstberättigade populationen 

och de flesta större frågor, däribland budgetbeslut, avgörs med enkel majoritet. Kommunerna ska 
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i regel besluta om kommande årsbudget under november månad, vissa ändringar av den 

beslutande budgeten får dock göras under december månad. (Bohlin 2016) 

2.2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.2.1 KÖNETS BETYDELSE FÖR PREFERENSER, BESLUT OCH 

OFFENTLIGA KOSTNADER 

Inom nationalekonomisk teori finns modeller för att förklara politiskt beslutsfattande. Enligt det 

klassiska medianväljarteoremet kommer i ett majoritetvalssystem den politiska policyn som 

föredras av medianväljaren att implementeras. Detta då politiska partier i sina försök att bli valda 

närmar sig just medianväljaren. Enligt medianväljarteoremet fattas alltså politiska beslut 

oberoende av beslutsfattarens preferenser. (Rosen & Gayer 2014) Citizen Candidate-modellen är 

en modell som i motsats till medianväljarteoremet hävdar att politiska beslut påverkas av 

beslutsfattarens personliga preferenser (Besley & Coate 1993). Om beslutsfattarens preferenser 

påverkar utfallet är frågan om och i så fall hur kvinnors och mäns preferenser skiljer sig åt. Funk 

och Gathmann (2008) finner att kvinnor i högre grad bryr sig om hälso-, utbildnings- och sociala 

frågor och är överlag mer skeptiska än vad män är till kärnkraftsenergi och försvarsutgifter. I sin 

undersökning jämför de röstningsbeteenden i Schweiz, där medborgare i hög grad direkt kan 

påverka utfallet av ett stort antal frågor genom folkomröstningar. Även när de kontrollerar för 

utbildningsnivå, civilstånd, sysselsättning och inkomst uppvisar män och kvinnor skillnader i 

preferenser och därmed röstningsbeteende. Andra studier, däribland Lott och Kenny (1999), 

analyserar konsekvenserna av kvinnors rösträtt. Lott och Kenny (1999) finner att kvinnor och 

män i USA uppvisar olika preferenser och att kvinnor generellt är mer positiva till ökade 

offentliga utgifter. De uppvisar även samband mellan införandet av kvinnors rösträtt och 

offentliga utgifter. Detta gör dem genom att använda sig av data från USA:s delstater och lyckas 

hantera eventuella endogenitetsproblem genom att en del stater frivilligt införde kvinnlig rösträtt 

och en del stater blev ålagda från federal nivå att genomföra. 

När det kommer till hur kvinnor i den beslutande församlingen kan påverka budgetprioriteringar 

kan det tänkas att detta sker genom flera olika mekanismer. Först och främst kan förtroendevalda 

kvinnors individuella röstningsbeteende till följd av deras preferenser påverka politiken. Politiken 

kan även förskjutas genom att kvinnor med kunskap om samt erfarenhet och intresse av olika 

frågor för upp dessa på agendan och gör resterande församling uppmärksam och övertygad om 

att en förändring av politiken är nödvändig. (se till exempel Boyd et al. 2010 och Bolzendahl & 

Myers, 2004)  
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Flera studier har även undersökt sambandet mellan kvinnor i beslutande positioner och offentliga 

utgifter. Chattopadhyay och Duflo (2004) utnyttjar en lagändring som gjordes i Indien 1993 som 

innebar att en tredjedel av alla positioner som bychef slumpmässigt tilldelades kvinnor. I och med 

att kvinnorna tilldelades dessa positioner slumpmässigt kunde man isolera och studera de kausala 

effekterna på politiken av att andelen kvinnor som beslutar om utgifter ökar. Resultaten pekar på 

att en ökning av kvinnors representation leder till effekter på offentliga utgifter. Man fann att 

kvinnor i högre grad riktade de offentliga medlen till hälso- och familjerelaterade frågor. Chen 

(2007) undersöker hur könskvoteringar påverkar politiskt beslutsfattande. Studien visar att 

könskvoteringar påverkar politiska beslut genom kvoteringens effekt på graden av kvinnors 

representation. De finner att en ökning av andelen kvinnliga politiska beslutsfattare med en 

procentenhet leder till ökade offentliga utgifter för hälsorelaterade frågor med 0,18 procent och 

för social välfärd med 0,67 procent. Studien använder sig av data från olika länder vid två olika 

tillfällen. Genom att undersökningen gjordes i flera olika länder kan Chen dra mer generella 

slutsatser än om undersökningen endast hade genomförts i ett land. 

SOM-institutet (Samhälle, opinion, medier) vid Göteborgs universitet har sedan 1986 genomfört 

årliga undersökningar i syfte att kartlägga svenskarnas vanor, beteenden, åsikter och värderingar, 

med frågor om bland annat politik, medier och social bakgrund. En av frågorna som ställdes till 

respondenterna vid undersökningarna genomförda 1997 och 2001 var; ”Vilken eller vilka frågor 

eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag?” Sammanställningen av svaren tyder 

på att en större andel kvinnor än män ser familjepolitik, barnomsorg samt problem relaterade till 

barn och ungdomar som viktiga samhällsproblem. (Holmberg och Weibull 2002) 

Det finns även det som talar för att sambandet mellan andelen kvinnor och politiska beslut är av 

icke-linjär form. I forskningen förekommer ofta begreppet ”kritisk mängd” (critical mass), enligt 

vilket graden av kvinnors representation måste nå en viss nivå för att effekter ska kunna skönjas 

på den politik som förs (se till exempel Dahlerup 2014). Det råder dock oklarheter om hur denna 

kritiska mängd ska definieras. Troligen finns ingen universell gräns utan det beror på kontexten i 

den enskilda regionen och beslutande församlingen. En siffra som dock ofta nämns är att andelen 

kvinnor i beslutande församlingar måste nå 30% för att politiken ska förändras (Dahlerup 2014), 

men det finns även argument för att det krävs över 40% för att andelen kvinnor ska få tydlig 

påverkan på politiska utfall (Grey 2006). 

2.2.2 UNDERSÖKNINGAR OM SVERIGES POLITIKER 

Svaleryd (2009) analyserar kvinnors representation och offentliga kostnader i Sveriges kommuner. 

Hon analyserar kommunernas kostnader för tidsperioden 1976–1997 och grundar sin analys i en 
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undersökning gjord om kommunalpolitikers preferenser. Utifrån denna gör hon prediktioner om 

hur kvinnlig representation påverkar offentliga utgifter. Prediktionerna är att kvinnor i högre grad 

än män är benägna att prioritera barnomsorg och utbildning på bekostnad av äldrevård och att en 

ökad mängd kvinnor i kommunfullmäktige leder till högre kostnader för dessa områden relativt 

äldrevård. Svaleryd (2009) konkluderar att data stödjer prediktionerna, dock lyckas inte studien 

helt att kontrollera för endogenitetsproblemet, det vill säga att det är någon utelämnad faktor som 

påverkar både andelen kvinnor i fullmäktige och offentliga utgifter, vilket gör att det inte helt 

säkert går att göra direkta kausala tolkningar av resultaten av undersökningen. 

Vidare tyder även intervjuer gjorda med Sveriges förtroendevalda på att kvinnor och män 

prioritera olika politiska områden. I Riksdagsundersökningarna har Sveriges riksdagsledamöter 

vid olika mandatperioder tillfrågats vilket område som de anser vara sitt personliga 

intresseområde. (Resultaten för undersökningarna genomförda 1985, 1994 och 2010 finns 

sammanställda i appendix). Svaren indikerar att förtroendevalda män och kvinnors preferenser 

skiljer sig åt, fler kvinnor har genomgående angett socialpolitik som sitt personliga 

intresseområde. Dock tycks en trend skönjas där könsskillnaderna har konvergerat under tid, till 

exempel har andelen män som angett socialpolitik som sitt personliga intresseområde ökat. 

(Karlsson & Gilljam 2014) Detta är något som även Wängerud (2010) diskuterar, och visar att 

könsskillnaderna när det kommer till vilka områden riksdagsledamöterna intresserar sig för har 

minskat efter att ha varit som störst på mitten av 1990-talet.  

Även bland förtroendevalda inom Sveriges kommuner tycks preferenserna skilja sig åt. Inom 

ramen för Kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen (KOLFU), en undersökning som 

genomförs i alla Sveriges landsting och kommuner och riktas till förtroendevalda ombads 

respondenterna 2012 bland annat att svara på frågan ”I vilken utsträckning tycker du att ditt parti 

borde prioritera följande frågor när det gäller det politiska arbetet i din kommun?”  

Rangordningen av vilka frågor flest förtroendevalda tyckte skulle prioriteras finns redovisade i 

tabell A1 i appendix. Svaren tyder på att kvinnliga och manliga fullmäktige till viss del har olika 

preferenser och därigenom prioriterar olika sakområden. Högst upp hamnar för båda grupperna 

skola och arbetsmarknad men vad kvinnor beträffar har fler ansett äldreomsorg och barnomsorg 

som mer prioriterat än ekonomisk utveckling, medan ekonomisk utveckling hamnar högre än 

både äldreomsorg och barnomsorg för män. Sammanställningen tyder också på att missbruk och 

alkohol hamnar högre upp på listan för kvinnor. (Karlsson & Gilljam 2014) 

Det råder mer eller mindre konsensus bland forskare att mäns och kvinnors preferenser gällande 

politiska frågor skiljer sig åt. Studier tyder även på att graden av kvinnors representation i 
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beslutande församlingar påverkar den politiska inriktningen. Men det finns belägg för att den 

politiska betydelsen av kön i Sverige verkar ha avtagit på senare år. Inom litteraturen saknas dock 

undersökningar om sambandet mellan kvinnors representation och lokala offentliga 

konsumtionsmönster i Sverige på senare tid, något som denna uppsats ämnar undersöka.  

3. METOD 

Tidigare studier har som nämnts indikerat att förtroendevalda kvinnor uppvisar starkare 

preferenser för socialpolitik och barnomsorg än män gör. För att återkoppla till detta vore det 

därför önskvärt att undersöka hur en ökad andel kvinnor i kommunfullmäktige påverkar 

kostnaderna för dessa verksamheter. Kostnaderna för socialpolitiska åtgärder finns dock inte 

redovisade på kommunnivå då socialpolitiska verksamheter i hög grad kan sägas vara uppdelade 

mellan kommunal, region och nationell nivå. Ett mått som finns tillgängligt är kommunernas 

kostnader för individ-och familjeomsorg. Där ingår ekonomiskt bistånd, institutions- och 

familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling. Alla dessa kan sägas återfinnas under 

det paraply av åtgärder som socialpolitik innefattar. 

Denna uppsats syftar till att undersöka om en ökad andel kvinnor i kommunfullmäktige påverkar 

kommunens kostnader för barnomsorg och individ- och familjeomsorg, som andel av summan 

av kommunens kostnader för sina verksamheter, mätta per invånare. Att inte enbart använda 

kommunens kostnader för barnomsorg och individ-och familjeomsorg utan att relatera dessa till 

summan av kostnader för deras egentliga verksamheter är fördelaktigt då ett icke relativt mått 

skulle kunna riskera att snedvrida analysen.1 För att åskådliggöra detta med ett exempel skulle det 

kunna inträffa att kostnaden för barnomsorg hålls konstant mellan två år medan summa egentlig 

verksamhet minskar drastiskt, vilket gör att det relativa måttet drabbas medan ett potentiellt utfall 

avseende kommunens absoluta kostnader för barnomsorg inte förändras alls. 

När det gäller barnomsorg och individ-och familjeomsorg är det just kommunerna som har 

huvudansvaret för verksamheterna. Att genomföra analysen på Sveriges kommuner medför 

fördelar då alla kommuner de facto tillhör Sverige och måste förhålla sig till Sveriges lagar och 

förordningar, samtidigt som det kommunala självstyret möjliggör skillnader i prioriteringar 

kommuner emellan. Dock begränsas möjligheterna att rent generellt säga något om samband 

                                                 
1 Alternativ modell, med endast kommunens kostnad per capita (justerad för KPI) som beroende variabel 
återfinns i tabellerna A5 och A6 i appendix. 
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mellan kvinnors representation och offentliga kostnader då samband skulle kunna vara helt 

specifika för Sverige. 

Efter ett genomfört val till Sveriges kommunfullmäktige är sedvanlig budgetprocess för 

kommuner att det nytillträdde kommunfullmäktige beslutar om budgeten för nästkommande år. 

Det kan alltså antas att den nytillträdda kommunfullmäktigeförsamlingen torde påverka 

budgetbeslut och kostnader från och med nästkommande år, varför det är rimligt att börja 

undersökningen året efter ett kommunfullmäktigevalår. Undersökningen genomförs med början 

år 1995 relaterad till den parlamentariska sammansättningen vald i september föregående år. 

3.1 DATAMATERIAL 

Det kombinerade datasetet är hämtat från olika källor, alla publicerade av myndigheter. 

Kommuners kostnader för barnomsorg, individ- och familjeomsorg och summa egentlig 

verksamhet samt kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag per invånare finns för 

perioden 1995–2013 tillgängliga i publikationen ”Vad kostar verksamheten i din kommun” som 

årligen gavs ut av Statistiska centralbyrån (SCB). 2 

1995 valde Statistiska centralbyrån att definiera om begreppet kostnader, vilket gör att 

kostnaderna före och efter 1995 inte är helt jämförbara. Ett problem som skulle kunna uppstå av 

detta vore om den nya definitionen generellt sett påverkar olika kommuner olika. För att undvika 

denna potentiella problematik sätts 1995 som startdatum för undersökningen. När det kommer 

till andelen mandat, medianinkomst och demografiska fördelningen är dessa hämtade direkt från 

Statistiska centralbyråns hemsida. Andel av kommunens befolkning som mottar ekonomiskt 

bistånd har hämtats från Socialstyrelsens hemsida.  

Under perioden för undersökningen har två kommuner bildats, Nykvarn, genom en utbrytning ur 

Södertälje kommun 1999 och Knivsta kommun 2003, som en utbrytning ur Uppsala. Dessa fyra 

kommuner utesluts från undersökningen då delandet av kommunerna kan ha oönskade effekter 

på undersökningens variabler. Till exempel skulle delandet av kommuner kunna leda till att 

kommunfixa effekter ändras. Utöver detta saknar datasetet vissa värden och är därmed 

obalanserat. I förhållande till storleken på datasetet får bortfallet dock anses som litet. För de 

beroende variablerna saknas värden (20 stycken, motsvarande 0,37% i fallet med barnomsorg och 

23, motsvarande 0,42% för individ- och familjeomsorg). Då majoriteten av saknade värdena 

återfinns för år 1995, alltså under första året som undersökning baseras på, får det anses för 

                                                 
2 Kostnaderna för perioden 1998 till 2013 finns även tillgängliga på Statistiska centralbyråns hemsida.   
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riskabelt att implementera värden utifrån de redan existerande värdena. Ingen systematik kan 

dock utläsas vad gäller för vilka kommuner värden saknas. Kommunerna med saknade värden är 

till exempel alltså varken geografiskt koncentrerade eller koncentrerade till endast en viss typ av 

kommuner såsom glesbygdskommuner eller storstadskommuner. Jag väljer därför att inkludera 

kommuner med saknade observationer i mina skattningar.3 Jag går vidare med undersökningen 

med ett kombinerat dataset som innehåller 5411 observationer för barnomsorg och 5378 för 

individ-och familjeomsorg (ett helt balanserat dataset hade innehållit 5434 observationer). 

Utförligare beskrivningar av undersökningens variabler återfinns i appendix. 

3.2 EMPIRISK STRATEGI 

Analysen delas upp i två delar; i den första delen analyseras kommunens kostnad för barnomsorg 

som andel av summan av kostnaderna för kommunernas egna verksamheter som beroende 

variabel, under perioden 1995–2013. I den andra delen används kommunernas kostnader för 

individ-och familjeomsorg som andel av summan av kostnaderna för kommunernas egna 

verksamhet som beroende variabel under samma tidsperiod. 

Då det dataset som ligger till grund för analysen är paneldata4 kommer jag använda mig av en 

fixed-effect regressionsmodell i båda fallen. När paneldata används finns det mycket som talar för 

att det kan finnas ej observerade entitetsspecifika (i detta fall kommunspecifika) omständigheter 

som varierar mellan kommuner men inte över tid, och som troligtvis både påverkar utfallet och 

den beroende variabeln (Stock & Watson 2015). I fallet med Sveriges kommuner och det faktum 

att de alla tillhör Sverige och måste förhålla sig till samma övergripande ramverk till trots kan det 

tänkas finnas skillnader i till exempel normer som påverkar såväl kommunens kostnader för 

barnomsorg och individ-och familjeomsorg och andelen kvinnor i kommunfullmäktige. Genom 

att använda mig av en fixed-effect-regressionsmodell kan jag kontrollera för dessa 

omständigheter. Att i regressionen även inkludera tids-fixa effekter, gör att jag kan kontrollera för 

effekter som förändras över tid som påverkar kommunens prioriteringar, men som är konstanta 

mellan olika kommuner. Detta skulle till exempel kunna ske genom att kommunernas åtaganden 

och mål för verksamheterna ändras genom beslut som fattas på statlig nivå. Standardfelen 

kommer att klustras per kommun då sannolikheten är stor att dessa är seriekorrelererade (Stock 

& Watson 2015). 

                                                 
3 Skattningar där kommuner som saknar minst en observation är undantagna finns representerade i tabellerna 

A7 och A8 i appendix. 
4 Paneldata, även kallat longitudinaldata, karaktäriseras av observationer vid olika tidpunkter för samma 

entiteter. 
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För att kunna utröna om och hur andelen kvinnor i kommunfullmäktige påverkar den beroende 

variabeln bör variabler som förklarar kommuners prioriteringar inkluderas i analysen. Genom att 

kontrollera för dessa variabler och därmed hålla faktorerna konstanta ökar möjligheten att isolera 

förtroendevaldas köns påverkan på politiken. Vidare behöver inte ett eventuellt samband vara av 

kausal art, det vill säga; variablerna kan uppvisa säkerställda samband utan att det är andelen 

kvinnor i fullmäktige som påverkar fördelningen av medel till verksamheterna. Vid ett eventuellt 

samband skulle det kunna vara så att påverkan på andelen medel som fördelas till verksamheterna 

inte beror på andelen kvinnor, utan snarare på faktorer som inte inkluderas i modellen som är 

korrelerade med andelen kvinnor. Förutsatt dock att andelen kvinnor påverkar fördelningen av 

medel och att de variabler som är korrelerade med andelen kvinnor i kommunfullmäktige och 

påverkar kommunens satsningar på olika verksamheter kontrolleras för kan sambandet tolkas 

kausalt. 

Till stor del beror fördelningen av kommunens kostnader på invånarnas behov. Andelen av 

befolkningen i åldrarna 0–6 varierar både mellan kommuner och år, och en högre andel av 

befolkningen inom denna kategori, allt annat lika, torde leda till högre kostnader för barnomsorg 

per invånare. Av denna anledning används en kontrollvariabel för att hålla denna faktor konstant.  

Bland kommunens kostnader utgör utöver barnomsorg också äldrevård och utbildning stora 

poster. Dessa områden är till största del riktade till specifika åldersgrupper. För att kontrollera för 

ytterligare demografiska skillnader inkluderas en variabel som anger andelen av kommunens 

befolkning som befinner sig mellan 7–18 år, då en högre andel av barn och ungdomar i 

grundskole- respektive gymnasieålder torde leda till att större andel av de kommunala medlen 

fördelas till utbildning, allt annat lika, och detta får till följd att mindre andel fördelas till övriga 

verksamheter. En variabel för att kontrollera för skillnader mellan behovet av äldrevård används 

också, definierat som andel av kommunens invånare i åldrarna 75+.  

Modellen utökas också med en binär variabel som antar värdet 1 om Socialdemokraterna 

tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet tilldelats en majoritet av mandaten i kommunens 

fullmäktige.5 Inkluderandet av denna variabel motiveras genom att de förtroendevaldas 

preferenser inte bara skiljer sig mellan kön utan även beror på den förtroendevaldes 

partitillhörighet (Karlsson & Gilljam 2014). Vilken partikonstellation som innehar majoritet i 

kommunfullmäktige torde då alltså få konsekvenser för kommunens politiska prioriteringar och 

därigenom kommunens fördelning av medel. Det skulle kunna förmodas att Socialdemokraterna, 

                                                 
5 Alternativ specifikation, med kontrollvariabler för olika partiers andel mandat återfinns i tabellerna A9 och A10 i 
appendix. 
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Miljöpartiet och Vänsterpartiet är mer villiga att rikta en större andel medel till barnomsorg samt 

individ- och familjeomsorg. Det inkluderas även en kontrollvariabel för kommunens intäkter från 

skatter och utjämningsbidrag. Den enskilda kommunens välstånd och dess medel att fördela på 

olika verksamheter kan även den vara avgörande för hur man väljer att prioritera.  Man kan även 

med utgångspunkt i medianväljarteoremet, i det fallet då kommunfullmäktige tar hänsyn till 

medianväljarens åsikter, argumentera för att kommunens invånares välstånd också kan påverka 

hur resurserna fördelas. Kontrollvariabeln medianinkomst inkluderas därför också i analysen, för 

att fånga upp ekonomiska skillnader bland kommunernas invånare. För att ytterligare kunna 

plocka upp oobserverade variabler som påverkar kommunens prioriteringar och som förändras 

över tid inkluderas en variabel för linjära kommuntrender, definierat som en term som interagerar 

binära variabler för enskilda kommuner och tidsperioder. 

I fallet med individ-samt familjeomsorg som beroende variabel inkluderas även en 

kontrollvariabel som anger andelen av kommunens befolkning som får ekonomiskt bistånd 

(tidigare socialbidrag). Genom att inkludera denna variabel i analysen kan jag till viss del 

kontrollera för andelen i behov av service. En högre andel som är berättigad till och mottar 

ekonomiskt bistånd, ceteris paribus, torde leda till ökade utgifter för individ- och familjeomsorg 

per invånare.  

Utifrån ovan resonemang specificeras en huvudsaklig modell enligt ekvation (1). 

𝑌𝑚𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑡 + 𝜆𝑚 + 𝛽1𝐴𝐾𝑚𝑡 + 𝛿𝑋𝑚𝑡 + 𝑢𝑚𝑡        (1) 

Där;   

𝑌𝑚𝑡 = 100 ×
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑛𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔𝑚𝑡

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑚𝑡
  (2) 

I undersökningen om kommunens kostnader för barnsomsorg 

Och  

                     𝑌𝑚𝑡 = 100 × 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑−𝑜𝑐ℎ 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑜𝑚𝑠𝑜𝑟𝑔𝑚𝑡

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑚𝑡
                     (3)           

  

I undersökningen om kommunens kostnader för individ-och familjeomsorg. Ytterligare 

beskrivningar enligt nedan; 
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𝑌𝑚𝑡 representerar alltså analysens beroende variabler, kostnader för barnomsorg och individ-och 

familjeomsorg relativt summa egen verksamhet för kommun 𝑚, för året 𝑡. 

𝛾𝑡  representerar årsspecifika faktorer som ej varierar kommuner emellan och 𝜆𝑚 representerar 

kommunspecifika faktorer som ej varierar över tid.  

𝛽1 representerar koefficienten för den oberoende variabeln andelen kvinnor 𝐴𝐾, i 

kommunfullmäktige. Denna variabel är estimatet för andelen kvinnors, uttryckt i procent, 

påverkan på den beroende variabeln. 𝑋 representerar ovan nämnda kontrollvariablerna, andel 0–6 

år, andel 7–18 år, andel 75 år och äldre, den binära variabeln för vänstermajoritet, medianinkomst 

och intäkter från skatter och utjämning samt interaktionstermen för att kontrollera för linjära 

kommuntrender. I fallet med individ-samt familjeomsorg ingår här också andelen av 

befolkningen som får ekonomiskt bistånd.6 Sist inkluderas feltermen 𝑢𝑚𝑡, som klustras per 

kommun. Denna fångar allt som påverkar kostnaderna för barnomsorg samt individ-och 

familjeomsorg ojämnt mellan kommuner och över tid, som inte kontrolleras för i modellen. 

Något som kan tänkas begränsa analyserna är exkluderandet av arbetslöshet som kontrollvariabel, 

vilken hade varit önskvärt att inkludera i analysen. Detta då en högre arbetslöshet kan tänkas 

påverka invånarnas behov av service. En högre arbetslöshet torde kunna leda till högre utgifter 

för familj- och individomsorg då fler invånarens privatekonomi blir ansträngd och även att 

invånarnas efterfrågan på barnomsorg förändras då det är högst tänkbart att barn till arbetslösa är 

hemma tillsammans med sina föräldrar mer och högre upp i åldrarna än barn till personer i 

sysselsättning. I Sverige mäts arbetslösheten av Statistiska centralbyrån genom 

arbetskraftsundersökningarna (AKU). Dessa presenteras för Sveriges största städer och på 

länsnivå men inte på kommunnivå (SCB). Ett mått som däremot redovisas för varje kommun är 

förvärvsintensiteten, som anger andelen av kommunens befolkning som förvärvsarbetar. Att ej 

inkludera denna som ett mått på arbetslöshet motiveras genom att måttet skiljer sig från 

arbetslösheten enligt AKU på en del viktiga punkter. Dels tas vid beräknandet av 

förvärvsintensiteten inte i beaktande den andel av befolkningen som arbetar i ett annat land, 

vilket gör att kommuner som ligger nära våra grannländer uppvisar en betydligt lägre 

förvärvsintensitet. Dels tas inte i beaktande de som står utanför arbetskraften (sjuka, studerande 

                                                 
6 En utförligare beskrivning av undersökningens alla variabler och vad som ingår i dessa återfinns i appendix. 
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etc) vilket torde kunna ge en snedvridning till exempel för kommuner som har en hög andel 

studerande. 7 

För att undersöka eventuella icke-linjära effekter baserade på teorierna om att det behövs en 

”kritisk mängd” kvinnor i den beslutande församlingen för att politiken ska ändras till följd av 

kvinnors representation, utökas analysen med ytterligare en modell. Var brytningspunkten för 

den kritiska mängden ska sättas är som tidigare nämnt omdiskuterat. I undersökningen används 

binära termer med nivåerna 30, 40 och 50 % var för sig för att därigenom undersöka tre olika 

gränser. Denna modell specificeras i ekvation (4). 

𝑌𝑚𝑡 = 𝛾𝑡 + 𝜆𝑚 + 𝛽1𝐴𝐾𝑆𝑚𝑡 + 𝛿𝑋𝑚𝑡 + 𝑢𝑚𝑡                (4)         

Där   𝐴𝐾𝑆𝑚𝑡 antar värde 1 ifall andelen kvinnor i kommunfullmäktige överskrider 30% i första 

specifikationen, överskrider 40% i andra specifikationen och överskrider 50% i tredje 

specifikationen. Resterande delar av ekvationen har samma tolkning som ekvation (1).8 

  

                                                 
7 Alternativ specifikation, med förvärvsfrekvens inkluderad som kontrollvariabel återfinns tabellerna A11 och A12 i 

appendix. 
8Även här används också en alternativ modell, med kommunens kostnad per capita (justerad för KPI) som beroende 

variabel och de olika binära variablerna för andelen kvinnor i KF. Kan återfinns i appendix, tabell A13 och A14.  
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3.3 DESKRIPTIV STATISTIK 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Variabler Medelvärde St. Avvik. Min Max Obs 

Andel barnomsorg 12.72 3.316 5.191 25.86 5,414 

Andel individ-och 

familjeomsorg 5.567 2.027 0.980 16.97 5,411 

Andel kvinnor 41.9 5.40 20.0 57.5 5,414 

Medianinkomst 202.3 25.50 132.0 309 5,414 

Skatter 41.20 7.722 23.20 68.21 5,411 

Andel 0–6 år 7.63 1.28 4.71 12.8 5,414 

Ekonomiskt bistånd 3.99 1.72 0.3 12.9 5,378 

Andel 75 och äldre 9.73 2.21 2.45 17.0 5,414 

Andel 7–18 15.3 1.69 8.12 21.0 5,414 

 

I tabell 1 presenteras deskriptiv statistisk för datasetet. Medelvärdet för andelen kostnader som 

fördelats till barnomsorg per invånare är 12,72 %, och vi ser en betydande skillnad mellan 

minimivärdet 5,19 % (Malå kommun 2004) och maxvärdet 25,86 % (Ekerö 1996). För individ-

och familjeomsorg är medelvärdet knappt 5,6%. I genomsnitt har andelen mandat i Sveriges 

kommunfullmäktige innehavda av kvinnor under perioden varit knappt 42 %.  

Den KPI-justerade medianinkomstens medelvärde var 202 300 tkr och det KPI-justerade 

medelvärdet för skatter och utjämningsbidrag noteras till 412 tkr. Betydande demografiska 

skillnader kan även urskiljas. Till exempel varierar andelen av kommunens invånare i åldrarna 7–

18 mellan 8,12 % och 21 %. 
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Figur 1. Andelen kvinnor i kommunfullmäktige för valåren 1994–2010 

 

I figur 1 redovisas hur andelen kvinnor i Sverige kommunfullmäktige utvecklats under för de 

mandatperioder undersökningen baseras på. I figuren syns inte några större variationer vad det 

gäller de tre måtten mellan mandatperioderna. Värt att notera här är att det ändå förekommit 

betydande skillnader i kvinnors representation mellan olika mandatperioder för kommunerna. Till 

exempel uppvisade Övertorneå minimumnoteringen under mandatperioden 1994–1998, med 

20% kvinnor i kommunfullmäktige. Under mandatperioden 1998–2002 var motsvarande 

procentsats 34,3. Alltså; trots figurens uppvisade förändringar vad det gäller andelen kvinnor i 

kommunfullmäktige finns en betydligt större variation i de specifika kommunerna, både mellan 

kommuner och för samma kommun över tid. 
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4. RESULTAT 

4.1 BARNOMSORG 

I tabell 2 presenteras de genomförda paneldataregressionerna med andelen barnomsorg som 

beroende variabel och andelen kvinnor i kommunfullmäktige som den oberoende variabeln av 

intresse. 

 

Tabell 2. Regressionsresultat för Andel barnomsorg 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLER Andel BO Andel BO Andel BO Andel BO Andel BO Andel BO 

       

Andel kvinnor i KF 0.00757 0.00812 0.00777 0.00760 0.00784 0.00526 

 (0.00692) (0.00593) (0.00594) (0.00595) (0.00594) (0.00475) 

Andel 0–6 år  0.847*** 0.841*** 0.801*** 0.803*** 0.834*** 

  (0.0796) (0.0797) (0.0789) (0.0782) (0.101) 

Andel 7–18 år  -0.141** -0.144** -0.158*** -0.162*** 0.168* 

  (0.0583) (0.0585) (0.0583) (0.0572) (0.0928) 

Andel 75 och äldre  -0.343*** -0.338*** -0.334*** -0.336*** -0.0976 

  (0.0683) (0.0689) (0.0678) (0.0679) (0.128) 

Vänsterdummy   -0.178* -0.187** -0.189** -0.137* 

   (0.0916) (0.0916) (0.0913) (0.0751) 

Medianinkomst    0.0160** 0.0155** 0.0161 

    (0.00727) (0.00723) (0.0103) 

Skatter, utjämning     0.00130 0.0504** 

     (0.0272) (0.0243) 

Kommun FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kommuntrend Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Observationer 5,414 5,414 5,414 5,414 5,411 5,411 

Justerad R2 0.492 0.584 0.585 0.588 0.589 0.759 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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I modellen enligt kolumn (1) används endast andel kvinnor i kommunfullmäktige och årsfixa 

samt kommunfixa effekter. Här urskiljs att estimatet för andelen kvinnor är positivt men icke-

signifikant. I kolumn (2) inkluderas sedan demografiska skillnader. Alla tre kontrollvariabler för 

demografiska skillnader är signifikanta på 1% nivå, och vad som kan förstås intuitivt är estimatet 

för andelen i åldrarna 0–6 år positivt medan de andra två är negativa. Estimatet för andelen 

kvinnor i kommunfullmäktige är fortsatt ej signifikant och ökar något till följd av inkluderandet 

av dessa kontrollvariabler. När sedan fler kontrollvariabler inkluderas i kolumn (3), (4) och (5) är 

estimatet för andelen kvinnor i kommunfullmäktige fortfarande ej signifikant och påverkas ej i 

någon större utsträckning. Den binära termen för vänstermajoritet är negativ och signifikant på 5 

%-nivå. Variabeln för skatter och utjämning är signifikant på 5% och indikerar ett positivt 

samband. Vid inkluderandet av dessa tre kontrollvariabler ökar den justerade förklaringsgraden 

(R2) väldigt lite, vilket indikerar att variationen i den beroende variabeln till största del inte kan 

förklaras av dessa inkluderade kontrollvariabler. När sedan den linjära kommuntrenden 

inkluderas enligt kolumn (6) minskar estimatet för andelen kvinnor i kommunfullmäktige men är 

fortfarande icke-signifikant.  

För att återkoppla till teoriavsnittet och begreppet ”kritisk mängd” presenteras i tabell 3 istället 

regressionsmodellen med binära variabler för andelen kvinnor i kommunfullmäktiges storlek. 

Den beroende variabeln av intresse är fortfarande andelen av kommunens kostnader som 

fördelas till barnomsorg. 
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I kolumn (1) i tabell 3 används den binära termen om andelen kvinnor överskrider 30%. Samtliga 

kontrollvariabler är här även inkluderade. Estimatet för den oberoende variabeln av intresse är 

icke-signifikant och negativt. När sedan en binär term för om andel kvinnor överskrider 40% 

används i kolumn (2) blir estimatet positivt, och till sist när binära termen antar värde 1 om 

andelen kvinnor i kommunfullmäktige överskrider 50% ses att estimatet för detta är positivt och 

Tabell 3. Andelen kvinnor, binär variabel och andel barnomsorg 

 (1) (2) (3) 
VARIABLER Andel BO Andel BO Andel BO 

    

Andel kvinnor i KF>30% -0.148   

 (0.128)   

Andel kvinnor i KF>40%  0.00590  

  (0.0518)  

Andel kvinnor i KF>50%   0.0975 

   (0.0790) 

Andel 0–6 år 0.832*** 0.832*** 0.833*** 

 (0.101) (0.101) (0.101) 

Andel 7–18 år 0.170* 0.168* 0.168* 

 (0.0928) (0.0929) (0.0928) 

Andel 75 år och äldre -0.103 -0.0995 -0.0986 

 (0.128) (0.128) (0.128) 

Vänsterdummy -0.136* -0.136* -0.136* 

 (0.0749) (0.0749) (0.0750) 

Medianinkomst 0.0167 0.0162 0.0163 

 (0.0104) (0.0104) (0.0104) 

Skatter och utjämning 0.0500** 0.0502** 0.0505** 

 (0.0242) (0.0243) (0.0242) 

Kommun FE Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja 

Kommuntrend Ja Ja Ja 

Observationer 5,411 5,411 5,411 

Justerad R2 0.759 0.759 0.759 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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icke signifikant. Detta indikerar att det inte går att bekräfta att kommuner där andelen kvinnor i 

kommunfullmäktige varit över en viss nivå i snitt lägger mer resurser på barnomsorg. 

Ett antal känslighetstester genomförs, vilka finns sammanställda i appendix. I tabell A5 används 

istället kostnaden för barnomsorg per capita, KPI-justerad till 2013-års prisnivå som beroende 

variabel. I tabell A7 är alla kommuner som har minst en saknad observation undantagna och i 

tabell A9 kontrolleras för alla partiers andel mandat i fullmäktige. I tabell A11 inkluderas även 

förvärvsfrekvens som kontrollvariabel och i tabell A13 används kostnaden för barnomsorg per 

capita, KPI-justerad till 2013-års prisnivå som beroende variabel och med binära variabler för 

olika storlekar på andelen kvinnor i kommunfullmäktige. Genomgående för dessa regressioner 

uppvisas inga statistiskt säkerställda samband mellan andelen kvinnor och medlen som fördelas 

till barnomsorg.  

4.2 INDIVID-OCH FAMILJEOMSORG 

I tabell (4) redovisas regressionsresultatet för sambandet mellan andelen kvinnor i 

kommunfullmäktige och andelen av summan av kommunens egen verksamhet som fördelas till 

individ- och familjeomsorg (i tabellen och i fortsättningen även benämnt som IOF). 
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Tabell 4. Regressionsresultat andel individ och familjeomsorg 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLER Andel IOF Andel IOF Andel IOF Andel IOF Andel IOF Andel IOF 

       

Andel kvinnor i KF 0.00234 -0.00143 -0.00138 -0.00118 -0.00109 -0.00604 

 (0.00726) (0.00605) (0.00607) (0.00607) (0.00612) (0.00495) 

Andel med EB  0.570*** 0.569*** 0.557*** 0.551*** 0.379*** 

  (0.0367) (0.0368) (0.0374) (0.0369) (0.0408) 

0–6 år  -0.342*** -0.341*** -0.295*** -0.282*** -0.121 

  (0.0637) (0.0634) (0.0661) (0.0660) (0.0974) 

7–18 år  -0.272*** -0.272*** -0.256*** -0.258*** -0.0680 

  (0.0474) (0.0473) (0.0469) (0.0479) (0.0861) 

75 år och äldre  -0.142** -0.143** -0.147** -0.150** -0.113 

  (0.0695) (0.0694) (0.0679) (0.0687) (0.131) 

Vänsterdummy   0.0296 0.0424 0.0373 0.0366 

   (0.0744) (0.0742) (0.0744) (0.0675) 

Medianinkomst    -0.0191*** -0.0190*** -0.00131 

    (0.00610) (0.00610) (0.00881) 

Skatter och utjämning     0.0224 -0.00964 

     (0.0223) (0.0210) 

Kommun FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kommuntrend Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Observationer 5,411 5,377 5,377 5,377 5,374 5,374 

Justerad R2 0.067 0.298 0.298 0.305 0.305 0.549 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I kolumn (1) kontrolleras endast för kommunfixa och årsfixa effekter. Här kan utläsas att 

koefficienten för variabeln av intresse är låg och ej signifikant. I kolumn (2) inkluderas 

kontrollvariabler för kommuninvånarnas behov av service. Dessa är signifikanta och går i riktning 

mot vad som förutspåtts. En ökad andel barn i åldern för barnomsorg, barn och ungdomar i 

skolåldern samt äldre har ett signifikant negativ samband på andelen medel som fördelas till 

individ-och familjeomsorg. Andelen som mottar ekonomiskt bistånd har ett signifikant positivt 

samband med andelen medel som fördelas till individ-och familjeomsorg. Estimatet för den 

andelen kvinnor i KF ändras dock från positivt till negativt.  Även när övriga kontrollvariabler 
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inkluderas i kolumn (3), (4) och (5) uppvisas ett lågt, negativt, icke signifikant värde för estimatet 

för andelen kvinnor i kommunfullmäktige. Den justerade förklaringsgraden ökar inte särskilt 

mycket. När till sist en linjär kommuntrend inkluderas enligt kolumn (6) minskar estimatet för 

den oberoende variabeln drastiskt, dock uppvisas ingen signifikans. 

Resultatet från den alternativa regressionsmodellen enligt teorierna om kritisk mängd återfinns i 

tabell 5. 

Tabell 5. Kritisk mängd och individ- och familjeomsorg 

 (1) (2) (3) 
VARIABLER Andel IOF Andel IOF Andel IOF 

    

Andel kvinnor i KF>30% 0.0462   

 (0.142)   

Andel kvinnor i KF >40%  -0.0231  

  (0.0473)  

Andel kvinnor i KF>50%   -0.0253 

   (0.0726) 

Andel med EB 0.379*** 0.379*** 0.379*** 

 (0.0408) (0.0408) (0.0408) 

Andel 0–6 år -0.119 -0.119 -0.119 

 (0.0976) (0.0976) (0.0977) 

Andel 7–18 år -0.0686 -0.0678 -0.0680 

 (0.0868) (0.0864) (0.0864) 

Andel 75 år och äldre -0.109 -0.111 -0.110 

 (0.131) (0.131) (0.131) 

Vänsterdummy 0.0358 0.0363 0.0359 

 (0.0676) (0.0677) (0.0675) 

Medianinkomst -0.00162 -0.00147 -0.00151 

 (0.00886) (0.00882) (0.00882) 

Skatter och utjämning -0.00946 -0.00958 -0.00960 

 (0.0210) (0.0210) (0.0210) 

Kommun FE Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja 

Kommuntrend Ja Ja Ja 

Observationer 5,374 5,374 5,374 

Justerad R2 0.549 0.549 0.549 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Av tabell (5) utläses att estimatet för de olika binära variablerna för kvinnors representation ej är 

signifikanta. Det går alltså ej att dra slutsatsen att kommuner där andelen kvinnor i 
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kommunfullmäktige nått över dessa värden i genomsnitt lägger mer pengar på individ-och 

familjeomsorg. 

Känslighetstester i form av alternativa specifikationer av regressionsmodellen genomförs även 

här. När analysen begränsas till kommuner som för alla undersökningens år har observerade 

värden (se tabell A8 i appendix) förblir estimatet för sambandet mellan andelen kvinnor i 

kommunfullmäktige fortfarande negativt och icke-signifikant. När den absoluta kostnaden för 

individ-och familjeomsorg används som beroende variabel (se tabell A6 i appendix) är estimatet 

här också negativt och icke signifikant. Samma resultat gäller för övriga känslighetstester.9 

5. DISKUSSION 

Frågeställningen som denna uppsats avser att besvara är huruvida det finns något samband 

mellan ökad andel kvinnor i Sveriges kommunfullmäktige och ökade kostnader för barnomsorg 

och individ-och familjeomsorg, som andel av summan av kommunens kostnader för sin egna 

verksamhet. Resultaten av paneldataregressionerna efter inkluderandet av undersökningens 

kontrollvariabler finner inte några statistiskt säkerställda samband.  

Undersökningens genomförande kan diskuteras, däribland uppsatsens kontrollvariabler. 

Omfattande arbete har genomförts i försök att identifiera och använda effektiva kontrollvariabler 

och som tidigare nämnts hade inkluderandet av arbetslöshet i skattningarna vidare kunnat isolera 

andelen kvinnors påverkan ytterligare. Det ska också här återigen betonas att kommunernas 

verksamhet till största del är behovsstyrd, och medan kontrollvariabler för den demografiska 

sammansättningen till betydande del plockar upp kommunens invånares behov av barnomsorg, 

utbildning och äldreomsorg, vilka tillsammans utgör största delen av kommunens kostnader, är 

det svårare att kontrollera för behovet av individ-och familjeomsorg. Det ekonomiska biståndet 

var den enskilt största kostnadsposten inom individ-och familjeomsorg 2013 (SCB) men det hade 

varit önskvärt att ytterligare kontrollera för kommunens behov av insatser inom familje-och 

individomsorg, till exempel andelen barn och ungdomar som blivit placerade i familjehem under 

året. Data på detta finns dock inte tillgängligt inom ramen för en kandidatuppsats. Att genomföra 

analysen för perioden 1995–2013 är potentiellt även det ett problem. Graden av kvinnors 

representation var vid undersökningens början i genomsnitt redan relativt stor och som visades i 

avsnitt 3.3 har inga större förändring skett vad det gäller medelvärdet för perioden. Fallet skulle 

därför kunna vara att inte tillräcklig variation funnits för att ge utslag. Dock hade inkluderandet 

                                                 
9 Se tabell A10, A12 och A14 i appendix. 
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av perioder före 1995 som tidigare nämnt kunnat snedvrida resultatet då SCB definierade om 

begreppet kostnader år 1995 och det skulle kunna innebära att kommuners kostnader 

förändrades olika till följd av detta. Data för dessa tidigare år är svårtillgängliga då de inte finns 

digitaliserade utan endast i tryckt form, varför de inte har inkluderats i robusthetsanalysen. 

När det kommer till ett eventuellt icke-linjärt samband och teorierna om ”kritisk mängd” skulle 

det kunna vara fallet att de olika brytpunkterna satta i denna undersökning är för höga och att 

den sanna brytpunkten är lägre, och att en stor majoritet kommuner passerat brytpunkten och 

politikens inriktning redan förskjutits till följd av detta. Förutsatt att teorierna om ”kritisk 

mängd” är tillämpbara råder det fortfarande oklarheter om var brytpunkten för denna kritiska 

mängd är.  

 Att genomföra en analys baserad på Sveriges kommunfullmäktige är som tidigare nämnt 

fördelaktigt, då alla kommuner lyder under samma regelverk och i jämförelse med studier 

baserade på data från olika länder kan skillnaderna bland Sveriges kommuner och dess invånare 

sägas vara mindre, vilket är positivt vid försök att isolera den kausala effekten av fler antal 

kvinnor i beslutande organ. Datamaterialet som ligger till grund för denna uppsats är också som 

tidigare nämnt fördelaktigt, datasetet är stort och bortfallet är förhållandevis litet. Som tidigare 

nämnt har lejonparten av datan inhämtats och sammanställts av Statistiska centralbyrån, varför 

dess tillförlitlighet torde vara odiskutabel.   

Då arbetet i kommunfullmäktige till stor del är uppdelat i olika nämnder och ärenden bereds 

inom dessa nämnder inför beslut (SKL), skulle fallet även kunna vara att trots att budgetbeslut 

avgörs i kommunfullmäktige genom omröstning ligger en inte obetydande del av makten hos 

nämnderna. Således skulle även könsfördelningen inom nämnden kunna vara avgörande för 

kostnadsfördelningen. Kvinnor var år 2012 överrepresenterade i nämnder med ansvarsområde 

för äldreomsorg, socialtjänst och barnomsorg (Karlsson och Gilljam 2014), vilket skulle kunna 

indikera att en kommun med liten andel kvinnliga kommunfullmäktige ändå kan ha en stor andel 

kvinnor i dessa nämnder. Påverkan på politiken skulle då komma genom ärendets beredande och 

representationen i fullmäktige är av mindre betydelse. Aggregerade data för könsfördelningen i 

kommunfullmäktiges nämnder finns för tidsperioden dock inte tillgänglig, varför detta ej har 

inkluderats i undersökningen. 

Problemet med endogenitet bör även diskuteras. Något som generellt är ett problem med studier 

av kvinnors påverkan på politiken är just endogeniteten, det vill säga att det är något utelämnat 

som både förklarar andelen kvinnor i den beslutande församlingen och det politiska 
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beslutsfattandet. Att undkomma detta är svårt, helst utnyttjas slumpmässiga inslag liknande den 

typ som Chattopadhyay och Duflo (2004) använt i sin undersökning. Normer och värderingar 

som både påverkar andelen kvinnor i kommunfullmäktige och kostnaderna för barnomsorg samt 

individ-och familjeomsorg kan skilja sig mellan olika kommuner och olika tidpunkter, vilket gör 

att skattningarna gjorda i denna undersökning potentiellt blivit snedvridna.  

För att relatera denna undersökning till nationalekonomisk teori skulle avsaknaden av signifikanta 

resultat (förutsatt att kvinnors och mäns preferenser skiljer sig åt) kunna ses som ett svagt tecken 

på ett förkastande av Citizien-Candidate-modellen då beslutsfattarens preferenser inte påverkar 

de politiska utfallen, utan att beslut grundas i väljarkårens preferenser, på det sätt som 

medianväljarteoremet förespår. Dock har en mängd tidigare studier tydligt visat att politiska 

beslut beror på beslutsfattarens preferenser. För att ytterligare relatera till tidigare forskning och 

framförallt Svaleryds resultat och analys skulle avsaknaden av signifikanta resultat för andelen 

medel som fördelas till barnomsorg kunna förklaras av de uppvisade trenderna av att 

könsskillnaderna inom Sveriges politik har avtagit. Dock stannar detta endast vid spekulationer 

då undersökningarna inte är helt jämförbara då Svaleryd i sin undersökning relaterar kostnaderna 

för barnomsorg till kostnader för äldreomsorg och utbildning och inte till summan av 

kommunens egentliga verksamhet.10 Något som torde vara intressant är att undersöka andelen 

kvinnor i kommunfullmäktiges påverkan på kommunens kostnader för individ-och 

familjeomsorg för en tidigare period än 1995–2013, för är fallet att könsskillnaderna minskat 

sedan mitten på 1990-talet skulle en undersökning för individ-och familjeomsorg för tidigare 

perioder potentiellt uppvisa statistiskt säkerställda resultat.  

                                                 
10 För att ytterligare stärka analysen hade det varit av värde att inkludera en tabell där utfallsvariabeln är 
definierad såsom Svaleryd definierat den. Alltså relatera kostnaderna för barnomsorg till kostnaderna för 
äldreomsorg. Denna möjlighet finns dock ej då kostnader för äldreomsorg inte finns presenterade som ensam 
kostnadspost för perioden.  
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6. SLUTSATSER 
Denna uppsats baseras på data med över 5000 observationer för kommuners kostnadsfördelning 

för perioden 1995–2013. Undersökningen ger genom paneldataregressioner med fixa effekter och 

ett antal kontrollvariabler inga statistiskt säkerställda indikationer på att kommunens kostnader 

för barnomsorg samt individ-och familjeomsorg ökar om andelen kvinnor är högre i 

kommunfullmäktige. Avsaknaden av statistiskt säkerställda resultat indikerar att politiska beslut i 

kommunfullmäktige ej beror på de förtroendevaldas preferenser men skulle även kunna förklaras 

av de minskade könsskillnader som uppvisats bland svenska förtroendevaldas preferenser. Dock, 

som diskuterat i diskussionsavsnittet, när slutsatser ska dras baserat på uppsatsens resultat bör 

undersökningens brister tas i beaktande.  

I takt med att utvecklingen går mot att kvinnors representation i beslutande församlingar runt om 

i världen ökar är det av fortsatt värde att studera samband mellan graden av kvinnors 

representation och offentliga utgifter. Fortsatta studier inom detta område premieras, för att 

undkomma endogenitetsproblem, av att identifiera och använda sig av exogena skift. Till 

yttermera visso, då preferensskillnader mellan män och kvinnor inte visats vara konstanta torde 

studier i gränslandet mellan nationalekonomi och sociologi, för att ytterligare och i fortsättningen 

undersöka preferensskillnader mellan män och kvinnor och dess effekt på politiska beslut, vara av 

intresse. 
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http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0110__HE0110A/SamForvInk2/?rxid=d8c64e84-43e9-4b59-b66f-f0c313ffceb1
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0110__HE0110A/SamForvInk2/?rxid=d8c64e84-43e9-4b59-b66f-f0c313ffceb1
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM0207A/AMPAK2/?rxid=a5618479-d45e-4e04-9801-b36c942e4ebb
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM0207A/AMPAK2/?rxid=a5618479-d45e-4e04-9801-b36c942e4ebb
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM0207J/RAMSForvInt04/?rxid=7d82049c-1e8e-4f0c-a6da-84dce211976b
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM0207J/RAMSForvInt04/?rxid=7d82049c-1e8e-4f0c-a6da-84dce211976b
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APPENDIX 

VARIABELBESKRIVNING 

Undersökningens huvudvariabler och dess bakomliggande variabler beskrivs nedan mer utförligt. 

Kostnader per invånare 

Statistiska centralbyrån definierar kostnader som kostnader för egen konsumtion för kommunen. 

Från bruttokostnaderna görs avdrag för interna intäkter (intäkter från andra kommunala 

förvaltningar) och avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner. 

Andel barnomsorg 

Analysens första beroende variabel. Kommunens kostnader för barnomsorg dividerat med 

summa egentlig verksamhet, uttryckt i procent. Inom kostnader för barnomsorg ingår kostnader 

för daghem, fritidshem, deltidsförskolor, familjedaghem, föräldrakooperativ, privata daghem, 

trefamiljssystem samt barn- och hemvårdarverksamhet.  Summa egentlig verksamhet fås genom 

en summering av kostnader för den verksamhet som räknas till kommunens egentliga 

verksamhet, alltså kommunernas totala verksamhet exklusive affärsverksamhet. 

Andel individ- och familjeomsorg 

Analysens andra beroende variabel. Kommunens kostnader för individ-och familjeomsorg 

dividerat med summa egentlig verksamhet, uttryckt i procent. Inom kostnader för individ- och 

familjeomsorg ingår kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och 

familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling. 

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige 

Den oberoende variabeln av intresse. Mäts som den procentuella andelen av 

kommunfullmäktiges ledamöter som är kvinnor. 

Andelen av befolkningen 18+ som får ekonomiskt bistånd 

Den andel av befolkningen i kommunen som mottagit ekonomiskt bistånd under året, uttryckt i 

procent. 

Andelen av befolkningen i åldrarna 0–6 år, 7–18 år, och 75 år och äldre. 

Andelen av befolkningen i kommunen den 31/12 som befinner sig inom det specifika 

åldersspannet, uttryckt i procent. 
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Medianinkomst 

Medianinkomsten i tusental för kommunens invånare den 31/12 respektive år, prisjusterad med 

konsumentprisindex och uttryckt i 2013 års priser. 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

Redovisade i tusental. Här ingår kommunens skatteintäkter, kommunalekonomisk 

kostnadsutjämning, LSS-utjämning samt från och med 2008 även den kommunala 

fastighetsavgiften. För de kommuner som är landstingsfria (Gotland, Göteborg till och med 

1998, Malmö till och med 1998), har, enligt Statistiska centralbyråns norm, en summa 

motsvarande 65% av de totala skatteintäkterna och utjämningsbidragen använts. Kostnader har 

prisjusterats med konsumentprisindex och uttrycks enligt 2013 års prisnivå. 
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TABELLER OM FÖRTROENDEVALDAS PREFERENSER 

Tabell A1. Rangordning av preferenser för kommunfullmäktige 

 Kvinnor Män 

1. Skola Skola 

2. Arbetsmarknad Arbetsmarknad 

3. Äldreomsorg Ekonomisk utveckling 

4. Barnomsorg Äldreomsorg 

5. Ekonomisk utveckling Barnomsorg 

6. Miljö Miljö 

7. Missbruk och alkohol Turism 

8. Turism Missbruk och alkohol 

Kommentar: Rangordning över mest prioriterade områden för kvinnor och män i 

kommunfullmäktige 2012 (KOLFU), sammanställda i Svenska Politiker. Frågan som besvarades 

löd: ”I vilken utsträckning tycker du att dit parti borde prioritera följande frågor när det gäller det 

politiska arbetet i din kommun?”  Svarsalternativen var; mycket högre, högre, samma som andra 

frågor, något lägre och mycket lägre. Antal svarande: arbetsmarknad (3656 kvinnor, 5040 män) 

miljö (3637 kvinnor, 5002 män) turism (3605 kvinnor, 4982 män) missbruk och alkohol (3615 

kvinnor, 5000 män) äldreomsorg (3661 kvinnor, 5039 män), skola (3654 kvinnor 5027 män). 

(Karlsson & Gilljam 2014)11 

  

                                                 
11 Observera att resultaten i denna tabell ej har korrigerats för partitillhörighet, men i fördjupade 
analyser påvisar författarna att dessa könsskillnader finns inom både höger-och vänsterblocket. 
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Tabell A2. Rangordning av intressområden, Riksdagen 1985 

 Kvinnor Män 

1. Socialpolitik Ekonomi 

2. Ekonomi Sysselsättning 

3. Utbildning Näringspolitik 

4. Sysselsättning Miljö 

5. Miljö Utrikespolitik 

6. Sjukvård Skatter 

7. Näringspolitik Utbildning 

8. Familjepolitik Jordbruk 

9. Utrikesfrågor Socialpoltik 

10. Fredsfrågor Kommunikationer 

Kommentar: Rangordningen av områden efter hur stor andel bland riksdagsledamöterna som 

väljer området som sitt intresseområde. Genomförd 1985. Antal svarande: 102 kvinnor, 221 män. 

Genomförd inom ramen för Riksdagsundersökningarna av Göteborgs universitet och finns 

sammanställt i Karlsson och Gilljam (2014). 

Tabell A3. Rangordning av intresseområden, Riksdagen 1994 

 Kvinnor Män 

1. Socialpolitik Ekonomi 

2. Utbildning Sysselsättning 

3. Sysselsättning Utrikespolitik 

4. Ekonomi Näringspolitk 

5. Miljö Socialpolitik 

6. Utrikespolitik Miljö 

7. Kultur Kommunikationer 

8. Näringspolitik Utbildning 

9. Jämställdhet Skatter 

10. Skatter Fredsfrågor 

Kommentar: Rangordning av sakområden efter hur stor andel bland riksdagsledamöterna som 

nämner respektive fråga som sitt personliga intresseområde, genomförd 1995. Antal svarande: 

128 kvinnor och 186 män. Genomförd inom ramen för Riksdagsundersökningarna av Göteborgs 

universitet och finns sammanställt i Karlsson och Gilljam (2014). 
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Tabell A4. Rangordning av intresseområden, Riksdagen 2010 

 Kvinnor Män 

1. Sysselsättning Sysselsättning 

2. Socialpolitik Utrikespolitik 

3. Utbildning Utbildning 

4. Näringspolitik Näringspolitik 

5. Miljö Socialpolitik 

6. Jämställdhet Ekonomi 

7. Ekonomi Miljö 

8. Sjukvård Immigration 

9. Utrikespolitik Sjukvård 

10. Kommunikationer Kommunikationer 

Kommentar: Rangordning av sakområden efter hur stor andel bland riksdagsledamöterna som 

nämner respektive fråga som sitt personliga intresseområde, genomförd 2010. Antal svarande: 

135 kvinnor och 162 män. Genomförd inom ramen för Riksdagsundersökningarna av Göteborgs 

universitet och finns sammanställt i Karlsson och Gilljam (2014). 
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KÄNSLIGHETSANALYS

 
Tabell A5. Regressionsresultat med kostnad per capita för barnomsorg som beroende variabel 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Variabler Kostnad 

BO 
Kostnad 

BO 
Kostnad 

BO 
Kostnad 

BO 
Kostnad 

BO 
Kostnad 

BO 

       

Andel kvinnor i KF -1.546 0.837 0.795 0.517 0.698 1.808 

 (3.481) (3.041) (3.038) (2.986) (2.981) (2.371) 

Andel 0–7 år  511.5*** 510.7*** 444.8*** 480.2*** 457.2*** 

  (43.65) (43.67) (39.54) (37.38) (46.51) 

Andel 7–18 år  104.8*** 104.4*** 81.85*** 67.55** 129.3*** 

  (35.40) (35.47) (29.67) (28.52) (42.97) 

Andel 75 år och äldre  -69.72 -69.13 -63.72 -77.15** -85.07 

  (43.34) (43.30) (41.77) (38.96) (57.11) 

Vänsterdummy   -20.97 -35.77 -54.44 -28.98 

   (44.83) (43.18) (42.01) (32.61) 

Medianinkomst    26.46*** 26.50*** 16.10*** 

    (4.009) (3.935) (4.523) 

Skatter och utjämning     61.19*** 65.56*** 

     (15.18) (10.54) 

Kommun FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Linjär kommuntrend Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

       

Observations 5,414 5,414 5,414 5,414 5,411 5,411 

R-squared 0.726 0.784 0.784 0.799 0.805 0.894 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell A6 Regressionsresultat med kostnad per capita för IOF som beroende variabel 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VARIABLER Kost IOF Kost IOF Kost IOF Kost IOF Kost IOF Kost IOF 

       

Andel kvinnor i KF -2.473 -3.711 -3.672 -3.541 -3.471 -3.018 

 (3.295) (2.849) (2.858) (2.828) (2.846) (2.340) 

Andel med EB  237.6*** 237.1*** 228.7*** 222.1*** 163.5*** 

  (17.85) (17.87) (17.37) (16.91) (20.65) 

Andel 0–6 år  -148.1*** -147.3*** -115.9*** -98.99*** -46.38 

  (35.31) (35.32) (34.56) (34.45) (48.72) 

Andel 7–18 år  -86.52*** -86.14*** -75.24*** -81.13*** -22.49 

  (23.40) (23.39) (22.08) (22.47) (40.53) 

Andel 75 år och äldre  -76.15** -76.70** -79.29** -85.13*** -95.65 

  (34.56) (34.45) (32.90) (32.52) (66.59) 

Vänsterdummy   20.30 29.11 21.56 45.46 

   (37.21) (37.02) (36.94) (34.77) 

Medianinkomst    -13.10*** -13.06*** 1.822 

    (2.935) (2.901) (4.355) 

Skatter och utjämning     30.29*** 9.480 

     (10.37) (9.864) 

Kommun FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kommuntrend Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Observationer 5,411 5,377 5,377 5,377 5,374 5,374 

Justerad R2 0.460 0.562 0.562 0.571 0.573 0.720 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell A7 Regressionsresultat för barnomsorg, kommuner med saknade observationer undantagna 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLER Andel BO Andel BO Andel BO Andel BO Andel BO Andel BO 

       

Andel kvinnor i KF 0.00836 0.00951 0.00914 0.00888 0.00888 0.00491 

 (0.00736) (0.00629) (0.00631) (0.00631) (0.00632) (0.00488) 

0–6 år  0.861*** 0.855*** 0.808*** 0.807*** 0.867*** 

  (0.0829) (0.0832) (0.0818) (0.0809) (0.103) 

7–18 år  -0.167*** -0.170*** -0.188*** -0.187*** 0.159 

  (0.0623) (0.0625) (0.0630) (0.0624) (0.0980) 

75 år och äldre  -0.349*** -0.345*** -0.344*** -0.344*** -0.0998 

  (0.0712) (0.0717) (0.0706) (0.0708) (0.134) 

Vänsterdummy   -0.174* -0.180* -0.179* -0.156* 

   (0.0947) (0.0949) (0.0945) (0.0798) 

Medianinkomst    0.0172** 0.0172** 0.0195* 

    (0.00761) (0.00761) (0.0108) 

Skatter och 
utjämning 

    -0.00265 0.0505* 

     (0.0284) (0.0257) 

Kommun FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kommuntrend Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Observationer 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 5,054 

Justerad R2 0.495 0.590 0.591 0.594 0.594 0.765 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell A8. Regressionsresultat för IOF, kommuner med saknade observationer undantagna 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
VARIABLER Andel IOF Andel IOF Andel IOF Andel IOF Andel IOF Andel IOF 

       

Andel kvinnor i KF -0.00469 -0.00750 -0.00742 -0.00703 -0.00696 -0.00583 

 (0.00781) (0.00626) (0.00629) (0.00630) (0.00630) (0.00538) 

Andel med EB  0.586*** 0.586*** 0.573*** 0.567*** 0.426*** 

  (0.0395) (0.0396) (0.0394) (0.0390) (0.0461) 

Andel 0-7 år  -0.342*** -0.340*** -0.290*** -0.275*** -0.105 

  (0.0665) (0.0661) (0.0701) (0.0696) (0.108) 

Andel 7-18 år  -0.257*** -0.257*** -0.236*** -0.241*** -0.0450 

  (0.0536) (0.0535) (0.0535) (0.0543) (0.0935) 

Andel 75 år och äldre  -0.147* -0.147* -0.146* -0.151** -0.0805 

  (0.0774) (0.0772) (0.0753) (0.0756) (0.149) 

Vänsterdummy   0.0366 0.0494 0.0403 0.0270 

   (0.0833) (0.0833) (0.0835) (0.0763) 

Medianinkomst    -0.0206*** -0.0207*** -0.00103 

    (0.00666) (0.00663) (0.00923) 

Skatter     0.0283 -0.00353 

     (0.0253) (0.0222) 

Kommun FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kommuntrend Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Observations 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 

Justerad R2 0.073 0.315 0.315 0.323 0.324 0.559 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell A9. Regressionsresultat för barnomsorg. 
Andel mandat för alla partier som 
kontrollvariabler 

 (1) 

VARIABLER Andel barnomsorg 

  
Andel kvinnor i KF 0.00569 
 (0.00478) 
Andel 0-6 år 0.822*** 
 (0.102) 
Andel 7-18 år 0.160* 
 (0.0933) 
Andel 75+ -0.0945 
 (0.129) 
Andel mandat M -0.0338 
 (0.266) 
Andel mandat C -0.0345 
 (0.264) 
Andel mandat L -0.0437 
 (0.265) 
Andel mandat KD -0.0491 
 (0.266) 
Andel mandat MP -0.0395 
 (0.265) 
Andel mandat S -0.0364 
 (0.265) 
Andel mandat V -0.0517 
 (0.265) 
Andel mandat SD -0.0410 
 (0.267) 
Andel mandat övriga partier -0.0365 
 (0.264) 
Medianinkomst 0.0141 
 (0.0104) 
Skatter 0.0491** 
 (0.0239) 
Kommun FE Ja 

År FE Ja 

Kommuntrend Ja 

Observations 5,411 

Justerad R2 0.759 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i 

parenteser. Signifikansnivåer markerade med: *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell A10. Regressionsresultat för IOF, Andel 
mandat för alla partier som kontrollvariabler 

 (1) 
VARIABLER Andel IOF 

  
Andel kvinnor i KF -0.00649 
 (0.00502) 
Andel med ekonomiskt bistånd 0.376*** 
 (0.0408) 
Andel 0–6 år -0.120 
 (0.0974) 
Andel 7–18 år -0.0736 
 (0.0874) 
Andel 75+ -0.120 
 (0.130) 
Andel mandat M 0.122 
 (0.266) 
Andel mandat C 0.125 
 (0.266) 
Andel mandat L 0.115 
 (0.267) 
Andel mandat KD 0.142 
 (0.266) 
Andel mandat MP 0.127 
 (0.266) 
Andel mandat S 0.122 
 (0.264) 
Andel mandat V 0.130 
 (0.265) 
Andel mandat SD 0.108 
 (0.266) 
Andel mandat övriga partier 0.120 
 (0.266) 
Medianinkomst -0.00386 
 (0.00924) 
Skatter -0.0121 
 (0.0202) 
Kommun FE Ja 

År FE Ja 

Kommuntrend Ja 

Observationer 5,374 

Justerad R2 0.551 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i 
parenteser. Signifikansnivåer markerade med: *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell A11. Regressionsresultat för andel 
barnomsorg, förvärvsfrekvens inkluderad som 
kontrollvariabel 

 (1) 
VARIABLER Andel barnomsorg 

  
Andel kvinnor i KF 0.00530 
 (0.00475) 
Andel 0–6 år 0.834*** 
 (0.101) 
Andel 7–18 år 0.169* 
 (0.0928) 
Andel 75+ -0.0954 
 (0.129) 
Vänsterdummy -0.137* 
 (0.0751) 
Medianinkomst 0.0170 
 (0.0106) 
Skatter 0.0509** 
 (0.0245) 
Förvärvsfrekvens -0.474 
 (1.431) 
Kommun FE Ja 

År FE Ja 

Kommuntrend Ja 

Observations 5,411 

Justerad R2 0.759 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser. 
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, 

* p<0.1 
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Tabell A12. Regressionsresultat för Andel IOF, 
förvärvsfrekvens inkluderad som kontrollvariabel. 

 (1) 
VARIABLER Andel IOF 

  

Andel kvinnor i KF -0.00623 

 (0.00496) 

Andel med ekonomiskt bistånd 0.382*** 

 (0.0407) 

Andel 0–6 år -0.124 

 (0.0973) 

Andel 7–18 år -0.0729 

 (0.0857) 

Andel 75+ -0.123 

 (0.131) 

Vänsterdummy 0.0351 

 (0.0671) 

Medianinkomst -0.00574 

 (0.00864) 

Skatter -0.0123 

 (0.0207) 

Förvärvsfrekvens 2.316* 

 (1.396) 

Kommun FE Ja 

År FE Ja 

Kommuntrend Ja 

Observationer 5,374 

Justerad R2 0.550 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser. 

Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
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Tabell A13. Kritisk mängd och KPI-justerad kostnad per capita för barnomsorg  

 (1) (2) (3) 
VARIABLER Kostnad BO Kostnad BO Kostnad BO 

    
Andel kvinnor i KF>30 % -103.0*   
 (54.75)   
Andel kvinnor i KF>40 %  -10.14  
  (24.77)  
Andel kvinnor i KF>50%   55.42 
   (34.99) 
Andel 0–6 år 456.4*** 456.4*** 457.2*** 
 (46.51) (46.49) (46.39) 
Andel 7–18 år 130.9*** 129.3*** 129.8*** 
 (42.89) (42.98) (42.93) 
Andel 75 år och äldre -87.98 -86.07 -85.17 
 (56.86) (56.99) (57.02) 
Vänsterdummy -28.44 -28.60 -28.79 
 (32.39) (32.48) (32.44) 
Medianinkomst 16.47*** 16.14*** 16.21*** 
 (4.504) (4.531) (4.535) 
Skatter och utjämning 65.33*** 65.46*** 65.65*** 
 (10.42) (10.49) (10.46) 
Kommun FE Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja 

Kommuntrend Ja Ja Ja 

Observationer 5,411 5,411 5,411 

Justerad R2 0.895 0.894 0.895 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell A14. Kritisk mängd och KPI-justerad kostnad per capita för IOF  

 (1) (2) (3) 
VARIABLER Kostnad IOF Kostnad IOF Kostnad IOF 

    
Andel kvinnor i KF>30% 19.14   
 (67.71)   
Andel kvinnor i KF>40%  -19.79  
  (22.40)  
Andel kvinnor i KF>50%   -2.371 
   (39.01) 
Andel med EB 163.5*** 163.5*** 163.5*** 
 (20.65) (20.63) (20.65) 
Andel 0–6 år -45.27 -45.64 -45.34 
 (48.81) (48.74) (48.82) 
Andel 7–18 år -22.70 -22.40 -22.40 
 (40.87) (40.64) (40.70) 
Andel 75 år och äldre -93.93 -94.94 -94.37 
 (66.96) (66.73) (66.84) 
Vänsterdummy 45.03 45.46 45.10 
 (34.82) (34.88) (34.83) 
Medianinkomst 1.682 1.743 1.740 
 (4.385) (4.359) (4.366) 
Skatter och utjämning 9.562 9.496 9.519 
 (9.888) (9.866) (9.896) 
Kommun FE Ja Ja Ja 

År FE Ja Ja Ja 

Kommuntrend Ja Ja Ja 

Observationer 5,374 5,374 5,374 

Justerad R2 0.720 0.720 0.720 

Klustrade och robusta standardfel återfinns i parenteser.  
Signifikansnivåer markerade med: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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