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Abstract 
 

This thesis examines the effects of gender representation in the swedish county councils with 

respect to investments in maternity and children healthcare. The econometrics tests provide 

ambiguous results regarding the relationship between the share of female council members and 

the amount of resources dedicated to maternity and children healthcare respectively. Pooled 

OLS yields a statistical significant correlation between the dependent variables and the primary 

independent variable. The coefficients are multiple times bigger than the standard deviation of 

the dependent variable. On the contrary, while controlling for any county specific effects (fixed 

or random) the majority of the correlation vanishes. The exception to this is regressions with 

Random Effects, with investments in maternity healthcare as the dependent variable. The 

results of a Hausman test appoint the Random Effects Model to be the most suitable model for 

estimating the relationship. In conclusion, pooled OLS and Random Effects Model provide 

evidence that a positive correlation exists between female representation and investments in 

maternity healthcare, while the Fixed Effects Model does not. The same holds for children 

healthcare except that the Random Effects Model neither provides any significant correlation 

with the primary independent variable. 

 

Key Words: Landstingsfullmäktige, sjukvård, mödra- och barnhälsovård, kvinnlig politisk 

representation 
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1. Inledning 

Det finns teorier som framhäver att subjektiva preferenser påverkar utfall av beslutsprocesser. 

Vilken individ som besitter makten att fatta beslut kan således spela stor roll. Detta 

konstaterande är föga förvånande då preferenser och prioriteringar skiljer sig åt mellan 

individer. De beslut som fattas beror på individens perception av situationen (Shiloh, Koren & 

Zakay, 2000). Många forskare har undersökt och belyst skillnader i preferenser mellan män och 

kvinnor (Lovenduski, 2002; Svaleryd, 2009). Orsaken till preferensskillnaderna mellan könen 

kan enligt Bergqvist (2014) hänvisas till att sociala villkor och erfarenheter delvis skiljer sig 

dem emellan. Andra forskare påvisar att kvinnliga representanter i ledningspositioner tenderar 

att agera på sätt som är gynnsamt för kvinnliga intressen (Swers, 2002; Phillips, 1998; Lloren, 

2015). Det finns ingen entydig definition på vad som utgör sådana intressen. Tidigare forskning 

redogör dock för att kvinnor som grupp tenderar att prioritera vissa områden i större 

utsträckning än vad män som grupp gör. Områden som kvinnor tenderar att prioritera är 

exempelvis kvinnohälsa (Swers, 2002), barnhälsa (Thomas, 1994), arbete mot kvinnovåld 

(Swers, 2002; Gurirab, 2010) samt jämställdhetsfrågor (Lovenduski, 2002; Wängneryd & 

Sundell, 2012). Vidare tyder empiriska resultat på att detta mönster verkar finnas inom både 

politik, företag såväl som privata hushåll. Givetvis är dessa intressen för kvinnor som grupp en 

generalisering och enskilda kvinnor behöver nödvändigtvis inte ha prioriteringar eller dela 

åsikter som är i linje med gruppen. Med fokus på den offentliga sektorn är Phillips (1998) teori 

om politisk närvaro av intresse för att förstå hur politiska sammansättningar bör vara utformade. 

Teorin innebär att intressen hos en viss grupp i samhället bäst tillgodoses av politiska 

representanter som är inkluderade i samma demografiska grupp. Tidigare forskning bidrar även 

till en samsyn på att kvinnliga politiker tenderar att påverka politikens utfall till förmån för 

kvinnliga intressen. Detta summerar till att kvinnor i det offentliga rummet borde representera 

och bäst se till kvinnors behov.  

 

I ljuset av de slutsatser som kan dras ur tidigare forskning gällande effekten av kvinnlig 

representation i politiken ämnar denna uppsats att undersöka om konsensus kan översättas till 

ett mer outforskat område; nämligen andelen kvinnor i landstingsfullmäktige och satsningar på 

specifika vårdområden inom sjukvården. Undersökningar av huruvida kvinnliga politiker 

agerar enligt egna intressen och påverkar satsningar inom sjukvården har i Sverige mestadels 

baserats på politiska utfall från ledning på nationell eller kommunal nivå (se exempelvis 

Svaleryd, 2009). Eftersom ansvaret för sjukvården i Sverige ligger på landstingsnivå (SKL, 
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2017a) är det dock av stort intresse att utgå från könsfördelningen av politiska representanter i 

landstingsfullmäktige för att undersöka potentiella skillnader i politikens utfall. Här är utbudet 

från tidigare forskning dock mer magert och denna uppsats tillför således ett bidrag till detta 

tämligen outforskade område. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det existerar ett samband mellan andel 

kvinnor i Sveriges landstingsfullmäktige och kostnader för mödravård respektive kostnader för 

barnhälsovård. Frågor som uppsatsen ska besvara är om sådana samband finns och hur starka 

de i så fall är. 

 

Initialt definieras för uppsatsen relevanta begrepp. I kapitel två presenteras empiriskt material 

från tidigare forskning samt en beskrivning av Sveriges beslutande organ. Den data som 

används och var denna är inhämtad redovisas i kapitel tre. Vidare introduceras även studiens 

hypoteser, den metod som används för att uppfylla uppsatsens syfte och frågeställningar samt 

variabler. Kapitlet avslutas med beskrivande statistik. I kapitel fyra illustreras, analyseras och 

diskuteras de resultat som undersökningen utmynnar i. Avslutningsvis presenteras förslag på 

vidare forskning. 

1.1 Definitioner 

1.1.1 Landsting 

Sveriges 20 landsting och regioner1 styrs av förtroendevalda politiska partier som tillsammans 

utgör landstingsfullmäktige. Totalt finns idag strax under 4 600 förtroendevalda politiker i 

Sveriges samtliga landsting. Dessa väljs av befolkningen i samband med riksdags- och 

kommunalval vart fjärde år (SKL, 2016). 

 

Landstingen finns i hela Sverige med undantag för Gotland som är en landstingsfri kommun 

(SCB, 2018a). Gotland kommer därmed att exkluderas ur uppsatsens studie. Landstingens 

främsta ansvar och utgiftspost är sjukvården som utgör omkring 90 % av landstingets totala 

kostnader (tabell 3.1). Landstingen finansieras till 70 % av landstingsskatt vars skattesats och 

fördelning mellan verksamheterna beslutas av respektive landsting (SKL, 2016). 

                                                      
1 Fortsättningsvis kommer benämningen landsting innefatta landsting och regioner.  
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1.1.2 Primärvård 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2018) benämns den hälso- och sjukvård som 

erbjuds i ett initialt skede för primärvård. Denna typ av vård möter patientens basala behov 

oavsett dess aktuella sjukdom eller ålder. Primärvården gäller både medicinsk utredning, 

behandling, omvårdnad samt för- respektive efterarbete; proaktivt och rehabilitering. Samtlig 

sjukvård som utförs av specialistläkare inom allmänmedicin hänförs till primärvård oavsett var 

insatsen äger rum. Exempelvis innefattas mödra- och barnhälsovård i begreppet trots att detta 

kan utföras på sjukhusens specialiserade kliniker.  

1.1.3 Mödravård 

Inom mödravård ingår gynekologi och kontroller för gravida kvinnors hälsa både före såväl 

som efter avslutad graviditet. Även rådgivning angående preventiva metoder i samband med 

graviditet erbjuds inom mödravården. Dessa delområden omfattar dels verksamhet på 

mottagning och dels hembesök (SKL, 2018). Kvinnor är som mest fertila mellan 20-44 

år,  därefter minskar chansen att bli gravid kraftigt i takt med ökad risk för infertilitet 

(Babycenter, 2013). Därav är det denna målgrupp som primärt omfattas av detta 

verksamhetsområde.  

1.1.4 Barnhälsovård 

FN:s barnkonvention om barns rättigheter ska vara normerande för arbetet inom 

barnhälsovården (Reuter, 2018). I Sverige har alla barn samma rätt till likvärdig vård för dess 

fysiska, mentala och sociala hälsa (Socialstyrelsen, 2018). Barnhälsovård erbjuds alla barn från 

födsel upp till fem år på landets barnavårdscentraler (BVC). Därefter tar skolhälsovården över 

ansvaret för barnets hälsovård, vilket är en del av kommunens ansvar (Landstingsarkivet 

Stockholms län, 2017). BVC finns kostnadsfritt i hela Sverige och är frivilligt att besöka. BVC 

erbjuder hälsoundersökningar och vaccinering av barnet samtidigt som föräldrar får stöd och 

vägledning om barnets utveckling och beteende under de första levnadsåren (1177 Vårdguiden, 

2018).  
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2. Empiri 

2.1 Tidigare forskning 

Författare av en stor mängd publikationer undersöker effekter av kvinnlig representation i 

diverse sammanhang. I Riksdagens underlag till jämställdhetsutredningen beskriver Bergqvist 

(2014) hur kvinnlig representation har stor betydelse för det politiska utfallet. I utredningen 

grundas detta konstaterande i skilda villkor och erfarenheter mellan könen som medför att män 

och kvinnor kan ha olika intressen. Det kan i förlängningen bidra till diskrepans mellan manliga 

och kvinnliga prioriteringar samt åsikter inom politiken. Svaleryd (2009) påstår en tydlig 

skillnad mellan kvinnliga och manliga preferenser vad gäller offentliga utgifter. Exempelvis 

framförs att kvinnor, relativt män, anser barnomsorg och skola vara av större vikt än 

äldreomsorg. Påståendet har sin grund i en studie baserad på kommunpolitikers preferenser. 

Vidare visar studien att sådana subjektiva preferenser även är korrelerade med partitillhörighet. 

Bland annat presenteras resultat som visar att vänsterblock, i jämförelse med högerblock, 

tenderar att prioritera barnomsorg i större utsträckning.  

 

Värderingar gällande jämställdhetsfrågor i partistyrelser stärks med numerär ökning av kvinnlig 

representation i ledningen (Lovenduski, 2002). Wängneryd & Sundell (2012) framhåller att 

kvinnliga representanter skapar förutsättningar för jämställda samhällen genom mer likbördiga 

inkomstnivåer, anställningsformer och föräldraledighetsuppdelning. Dessa resultat består även 

när hänsyn tas till partiideologi och modernisering av svenska kommuner, även om viss 

påverkan är att hänföra till samhällsutvecklingen. Gurirab (2010) framhåller att kvinnlig 

politisk representation har haft effekt för att minska våld mot kvinnor.  

  

Lundberg, Pollak och Wales (1997) har analyserat utfallet av ett naturligt experiment i form av 

en policyförändring i Storbritanniens barnbidragssystem på senare delen av 70-talet. 

Förändringen innebar en ansenlig överföring av barnbidraget från mannen i familjen till 

hustrun. Författarna presenterar starka bevis på att en familjs utgifter tenderar att förändras då 

den del av hemmets resurser som kontrolleras av kvinnan ökar. En större andel av utgifterna är 

då hänförbara till barnen. Andra studier visar på liknande resultat då kvinnan i familjen 

kontrollerar en större del av familjens resurser. Det framhålls att utgifter förändras till förmån 

för barnen i form av utbildning (Quisumbing and Maluccio, 2000), hälsa (Thomas, 1990) och 

allmän konsumtion såsom kläder (Hoddinott & Haddad, 1995; Lundberg et. al, 1997).  
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Publikationer har framhållit att utfall varierar beroende på kvinnligt och manligt deltagande i 

beslutsfattande både i den privata och offentliga sektorn. Utöver preferensskillnader könen 

emellan finns det belägg för att kvinnliga politiska representanter bäst ser till kvinnors intressen 

och gör ansenlig skillnad i kvinnorelaterade frågor jämfört med deras manliga partikollegor 

(Swers, 2002; Thomas, 1994; Phillips, 1998; Lloren, 2015). I Swers (2002) kvalitativa analys 

ingår bland annat våld mot kvinnor, utbildning och kvinnohälsa i sådana frågor. Vidare belyser 

författaren den politiska kontext och institutionella faktorer i vilken lagstiftandet tar form 

eftersom det påverkar möjligheter till förändringsarbete. Det konstateras i analysen att 

kvinnliga lagstiftare initierar lagförslag för social välfärd i större utsträckning då dess parti är i 

majoritet.  

 

Thomas (1994) hävdar att allt eftersom antalet kvinnliga politiker historiskt sett har ökat från 

en tydlig minoritet till en mer signifikant andel, tilltar ansträngningar för lagstiftning som är 

mer långsiktigt förmånlig för barn, kvinnor och familjer. Enligt författaren inkluderar detta 

utbildning, hälsa och även andra omvårdande områden. 

 

Ur den tidigare forskning som presenterats ovan kan en samsyn antas om att kvinnliga politiker 

kan tendera att påverka politikens utfall till förmån för kvinnliga intressen. Det har även 

presenterats att kvinnor har en tendens att prioritera barn- och kvinnohälsa högre än män vilket 

ligger till grund för vad uppsatsen ämnar att undersöka; om dessa prioriteringar speglas i den 

svenska landstingspolitiken.  

2.2 Sveriges beslutande organ 

Sverige består av tre beslutsfattande instanser som alla ansvarar för välfärden på olika nivåer. 

På lokal nivå ansvarar kommunerna för samhällsservice i form av förskola, skola och 

äldreomsorg. Landstingen arbetar på regional nivå och ansvarar främst för sjukvård och 

tandvård medan riksdagen verkar på nationell nivå med svensk lagstiftning och Sveriges 

finanser (SKL, 2015).  

 

Kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag är de högsta beslutande organen på 

respektive nivå och består av folkvalda politiker som företräder befolkningens intressen (SKL, 

2015). Enligt Svaleryd (2009) kan dock folkvalda politikers egna preferenser påverka de 
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offentliga utgifterna och således även de beslut som fattas. Författaren menar på att det finns 

en tydlig skillnad mellan män och kvinnors preferenser och för att tillgodose alla individers 

intressen är det viktigt att alla samhällsgrupper finns representerade i de beslutsfattande 

organen. Eftersom kvinnor historiskt sett ofta har varit underrepresenterade i folkvalda 

församlingar införde riksdagen år 2006 mål gällande jämställdhetspolitik som syftar till att ge 

män och kvinnor likvärdig makt och inflytande i samhället (Bergqvist, 2014). Ett av riksdagens 

fyra delmål handlar om att nå en jämnare könsfördelning av makt och inflytande, vilket i 

officiell statistik brukar härledas till att inget av könen ska representeras med mindre än 40 % 

(ibid). 

 

Eftersom denna uppsats studerar sjukvårdskostnader kommer analyserad instans vara den 

regionala verksamhet som hanteras av Sveriges landsting. 
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3. Metod och Data 

Uppsatsen kommer bestå av en kvantitativ empirisk undersökning av specificerade 

sjukvårdskostnader som bygger på en metod av hypotetiskt-deduktiv karaktär. Att det är 

hypotetiskt-deduktivt innebär att hypoteser formuleras för att sedan testa om teori 

överensstämmer med de faktiska förhållandena med hjälp av observationer (Halvorsen, 

1992).  För att möta uppsatsens delfrågor kommer två hypoteser samt två mothypoteser att 

formuleras. Genom att analysera resultatet från regressioner ämnas sedan att delge om det finns 

ett signifikant samband mellan könsfördelningen i landstingsfullmäktige och andelen av 

landstingets resurser som tilldelas mödra- respektive barnhälsovård. Dessa är båda specifika 

verksamhetsområden inom primärvården och kommer sättas i relation till landstingets totala 

primärvårdskostnader. Utöver primärvårdskostnader utgörs landstingens totala 

sjukvårdskostnader även av tandvård och regionalt utvecklingsarbete (SKL, 2017a). Motivet 

för valet att ställa kostnader för mödra- och barnhälsovård i relation till primärvårdskostnader 

är att exkludera sådana övriga kostnader.  Eftersom uppsatsens fokus ligger på att studera 

huruvida andelen kvinnliga ledamöter påverkar prioriteringar inom vården är relativa värden 

att föredra framför absoluta. Detta underbyggs av att absoluta värden inte skildrar hur mödra- 

och barnhälsovård prioriteras i förhållande till övriga primärvårdsområden. 

 

Med avstamp i tidigare forskning grundas hypoteserna i en samsyn på att kvinnliga politiker 

tenderar att påverka politikens utfall till förmån för kvinnliga intressen. Vidare baseras 

hypoteserna även på de skillnader som insinueras mellan manliga och kvinnliga preferenser, 

däribland gällande hur offentliga och privata utgifter prioriteras. Forskning bidrar även till 

konsensus gällande att kvinnor visar ansats till att prioritera frågor som rör kvinno- och 

barnhälsa i högre utsträckning än män. Således är förväntat utfall av hypotesprövningen att 

båda nollhypoteserna kan förkastas och samband antydas. För att undersöka nämnda samband 

ställs följande hypoteser upp: 

 

Test 1: 

H0= Det finns inget signifikant samband mellan andelen kvinnor i landstingsfullmäktige och 

resurser som läggs på mödravård som andel av totala primärvårdskostnader inom landstinget 

 

H1= Det finns ett signifikant samband mellan andelen kvinnor i landstingsfullmäktige och de 

resurser som läggs på mödravård som andel av totala primärvårdskostnader inom landstinget 
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Test 2: 

H0= Det finns inget signifikant samband mellan andelen kvinnor i landstingsfullmäktige och 

resurser som läggs på barnhälsovård som andel av totala primärvårdskostnader inom 

landstinget 

 

H1= Det finns ett signifikant samband mellan andelen kvinnor i landstingsfullmäktige och de 

resurser som läggs på barnhälsovård som andel av totala primärvårdskostnader inom 

landstinget 

 

Studien baseras enbart på sekundärdata vilket innebär att den data som används redan finns 

tillgänglig och inte är specifikt framtagen för denna studie. Data över rapporterade kostnader 

är inhämtad från SKLs ekonomitabeller för respektive år. Valet av att använda data över 

faktiska kostnader istället för budgeterade kostnader motiveras av att det bidrar till en 

uppfattning av vilken verksamhet landstingsfullmäktige har valt att lägga resurser på snarare 

än vad politiker/partier påstår sig prioritera. Undersökningen baseras på årlig data över 

respektive landstings totala kostnader för primärvård, mödravård och barnhälsovård. Data över 

antal kvinnor och män i respektive landstingsfullmäktige och år är inhämtad från Statistiska 

centralbyrån (SCB, 2018b). Detsamma gäller för demografisk data i form av andel kvinnor i 

fertil ålder och andel barn i åldrarna 0-5 år för samtliga observationer (SCB, 2018a). Totalt 

antal invånare är inhämtad från SKLs verksamhetstabeller (2017b) för år 2006-2014. Data för 

år 2002 är inhämtad från SCB (2018a). Sammanställningen av styrande politiska partier i 

respektive landsting och mandatperiod är inhämtad från SKL (2017c). All data är bearbetad i 

Microsoft Excel. 

 

Studien består av paneldata vilket bygger på en kombination av tvärsnittsdata och tidsseriedata 

(Wooldridge, 2009). Urvalet i tvärsnittsdatan representeras av Sveriges 20 landsting och 

tidsserien härleds till valåren mellan 2002-2014. Data för valåren tidigare än 2002 var ej 

digitaliserad och därmed kostsam att tillhandahålla, vilket är anledningen till att den inte är 

inkluderad. Anledningen till att studien koncentreras kring valåren i tidsperioden är att 

könsfördelningen rapporteras per valår och antas inte variera nämnvärt under mandatperioden. 

Uppsalas landsting har inte specificerat dess kostnader på respektive område år 2002. I samtliga 

rikssiffror ingår dock Uppsala med ett beräknat totalbelopp (SKL, 2017b). År 2010 specificerar 

inte Halland kostnader för primärvårdens verksamheter utan redovisar enbart de totala 

kostnaderna för primärvården (SKL, 2017b).  Av denna anledning ingår Uppsala och Halland 
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med en färre observation vardera än resterande landsting. Undersökningen baseras därmed på 

78 observationer. Antal observationer är således nästan i paritet för alla landsting vilket medför 

en i det närmaste balanserad paneldata. Utöver att exkludera dessa två observationer krävs inga 

andra korrigeringar för att undvika avvikelser.  

 

Programmet Stata/IC 14.2 används för att konfigurera regressionerna. För att estimera samband 

och testa hypoteserna kommer initialt en regressionsmodell av typen poolad Ordinary Least 

Squares (OLS) att användas. Det innebär att multipla observationer inkluderas för att skatta 

koefficienter i en linjär regressionsmodell så att summan av samtliga kvadrerade feltermer 

minimeras. Estimaten för regressionens variabler blir väntevärdesriktiga och effektiva med 

minimal varians (Wooldridge, 2009). För att generera konsistenta skattningar trots potentiell 

heteroskedasticitet används robusta standardfel. Autokorrelation hålls i beaktning men 

kontrolleras inte för på grund av dess ständiga närvaro då det är ett fenomen som präglar 

nationalekonomiska studier i varierande grad. Modellen ser ut som följande:  

 

Ekvation 3.1: OLS 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡1 + 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 

Även OLS med Random Effects Model och Fixed Effects Model kommer att användas för att 

estimera koefficienterna för inkluderade variabler. Gemensamt för dessa modeller är att 

länsspecifika eller tidsspecifika2 effekter antas existera. Skillnader dem emellan är att med 

Fixed Effects Model antas sådana effekter vara korrelerade med regressionens förklarande 

variabler och kontrollerar för dessa genom att hålla dem konstanta när förklarande variabler 

varierar. Vid användande av Random Effects Model antas de länsspecifika effekterna vara 

slumpmässiga och således okorrelerade med förklarande variabler. De länsspecifika effekterna 

kontrolleras därmed inte för separat utan innefattas i modellens felterm. För att korrigera för 

potentiell heteroskedasticitet används robusta standardfel. Modellerna ser ut som följande:  

 
Ekvation 3.2: Random Effects Model 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡1 + 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ; 𝜀𝑖𝑡 =  𝛼𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

 

Ekvation 3.3: Fixed Effects Model 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛼𝑖 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡1 + 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 

                                                      
2 Län- eller tidsspecifika effekter kommer fortsättningsvis att benämnas länspecifik. 
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𝑦𝑖𝑡= beroende variabel för individ i vid tidpunkt t 


0
= intercept 


1
= koefficient för förklarande variabel 

𝑥𝑖𝑡= förklarande variabel för individ i vid tidpunkt t  

= koefficient för kontrollvariabler 

𝜀𝑖𝑡= felterm 

𝛼𝑖= länspecifik effekt för landsting i 

𝜇𝑖𝑡= ej observerad del av felterm 

 

Vid användande av Fixed Effects Model och antagande om konstanta länsspecifika effekter 

som är korrelerade med samtliga förklarande variabler behöver fler koefficienter estimeras för 

att ge varje landsting ett unikt intercept (Wooldridge, 2009). Detta försämrar effektiviteten 

(ibid) i skattningen av den koefficient som huvudsakligen är av intresse; andel kvinnor i 

landstingsfullmäktige. Om de länsspecifika effekterna är slumpmässiga skattas koefficienterna 

således mer effektivt av Random Effects Model. De länsspecifika effekterna korrelerar då inte 

med förklarande variabler och inkluderas som en del av feltermen. Med endogenitet i ett dataset 

korrelerar förklarande variabeln med feltermen (ibid). Detta faktum kan användas för att 

urskilja vilken typ av modell som är mest passande genom ett Hausman test. Nollhypotesen i 

ett sådant test är att datasetet inte präglas av endogenitet vilket betyder att Random Effects 

Model bör användas. Om nollhypotesen kan förkastas bör däremot Fixed Effects Model 

användas. En annan nödvändighet för att Fixed Effects Model ska ge konsistenta skattningar 

och inte präglas av perfekt multikollinearitet är att samtliga förklarande variabler har 

länsspecifik variation (Wooldridge, 2009), vilket uppfylls av uppsatsens dataset för samtliga 

landsting. 

 

3.1 Variabler 

3.1.1 Beroende variabler 

Studien kommer bestå av två beroende variabler: 1) andel resurser som läggs på mödravård i 

förhållande till primärvårdens totala kostnad och 2) andelen resurser som läggs på 

barnhälsovård i förhållande till primärvårdens totala kostnader. Korrelationen mellan dessa 

variabler och andelen kvinnor i landstingsfullmäktige utgör studiens huvudsakliga fokus. 

Variablerna indikerar hur mycket resurser respektive landsting väljer att lägga på de specifika 
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delarna av primärvården. Data är inhämtad från SKLs verksamhetstabeller 2002, 2006, 2010 

och 2014. I bilaga 1 presenteras det insamlade materialet för respektive år.  

3.1.2 Oberoende variabler 

Studiens huvudsakliga oberoende variabel är andelen kvinnor i landstingsfullmäktige. 

Landstingens högst beslutande organ används eftersom beslut om resursallokering för mödra- 

och barnhälsovård fattas på regional nivå. Data för antalet kvinnor och män i respektive 

landstingsfullmäktige och år är inhämtat från SCBs statistiska databas och andelen kvinnor 

beräknas sedan manuellt. I bilaga 1 presenteras det insamlade materialet för respektive år.  

3.1.3 Kontrollvariabler 

I regressionerna kommer kontrollvariabler att inkluderas. Detta är variabler som inte är 

huvudsyftet för studien men som kan tänkas ha en inverkan på det aktuella samband som 

undersöks. 

3.1.3.1 Demografi 

Olika demografiska förhållanden kommer kontrolleras för beroende på vilket samband det är 

som estimeras. Med mödravård som beroende variabel kommer det korrigeras för andelen 

kvinnor i fertil ålder av totalt antal invånare per landsting och år. Vid definitionen av mödravård 

i kapitel 1 presenteras att kvinnor är mest fertila i åldern 20-44 (Babycenter, 2013).  

 

Med barnhälsovård som beroende variabel korrigeras det för barn i åldrarna 0-5 år som andel 

av totalt antal invånare per landsting och år. Åldersspannet baseras på att barn som fyllt 6 år 

generellt sett har påbörjat skolgång och omfattas av skolhälsan (Landstingsarkivet Stockholms 

län, 2017). 

3.1.3.2 Politiskt styre 

Det block som styr i landstingen påverkar rimligtvis utfallet av politiska prioriteringar. Av den 

anledningen inkluderas en dummyvariabel för vänster-, allians- och blocköverskridande styren. 

Sammansättningen av samtliga styren presenteras i bilaga 2. 

 

Ett vänsterstyre består av Socialdemokraterna och/eller Vänsterpartiet. Blocköverskridande 

styre definieras som en koalition där Socialdemokraterna och/eller Vänsterpartiet ingår 
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tillsammans med minst ett av allianspartierna. Miljöpartiet och lokala partier påverkar inte 

formen av styre per se, utan dessa kan ingå i vänster-, allians- såväl som blocköverskridande 

styren (SKL, 2017c). I skattningarna används alliansstyre som referensgrupp och övriga 

partistyren kontrolleras för i relation till denna. Detta innebär att vänster- samt 

blocköverskridande styren kommer jämföras med referensgruppen där koefficienterna för dessa 

dummyvariabler tolkas som en effekt av att inneha en egenskap som alliansstyren saknar 

(Sundell, 2010).  

3.1.3.3 Kvinnlig majoritet 

En dummyvariabel inkluderas för att korrigera för eventuell kvinnlig majoritet i respektive 

valårs landstingsfullmäktige. Variabeln antar värdet 1 om fullmäktige består av fler kvinnliga 

än manliga ledamöter och 0 om könsfördelningen är det omvända. Genom att kontrollera för 

detta förhållande avses estimaten påvisa i vilken utsträckning kvinnlig majoritet krävs för att 

ge effekt i resursallokeringen till mödra- respektive barnhälsovård.  

 

3.2 Deskriptiv statistik för utvalda variabler 

Diagram 3.1: Mödravård   Diagram 3.2: Barnhälsovård 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 och 3.2 illustrerar sambandet mellan andelen kvinnor i landstingsfullmäktige och 

andelen resurser som läggs på mödra- respektive barnhälsovård i relation till totala kostnader 

för primärvård. Både diagram 3.1 och 3.2 visar på en svagt positiv trend och att kvinnlig politisk 

representation överstiger 40 % i majoriteten av observationerna. Diagrammen baseras på data 

som presenteras i bilaga 1. Det är dock nämnvärt att det som presenteras i diagrammen enbart 

är en rå korrelation. Eventuella samband kan variera beroende på vad som kontrolleras för och 

kan därmed bli starkare eller svagare vid kontroll för andra viktiga variabler.  
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Tabell 3.1: Beskrivande statistik över variabler 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse 

Min 

värde 

Max 

värde 

Hälso- och  sjukvårdskostnader som 

andel av landstingens totala kostnader 0.89 0.1062 0 1.0659* 

Andel kvinnor i landstingsfullmäktige 0.48 0.04 0.37 0.56 

Andel fertila kvinnor 0.15 0.015 0.1086 0.2139 

Resurser som läggs på mödravård som 

andel av primärvårdens totala kostnader 0.0396 0.0169 0 0.097 

Andel barn 0-5 år 0.0624 0.0067 0.0335 0.0794 

Resurser som läggs på barnhälsovård 

som andel av landstingens totala 

kostnader 0.0485 0.0218 0 0.1249 

*Att maxvärde för hälso- och  sjukvårdskostnader som andel av landstingens totala kostnader överstiger 100 % i 

Uppsala 2014 beror på interna ränteintäkter, pensionsutbetalningar och ersättning från kommun avseende 

markförsäljning, vilket minskat landstingets totala nettokostnader för perioden (SKL, 2017b).  

 

Tabell 3.1 visar deskriptiv statistik för variabler som är av stor betydelse för studien. Studiens 

huvudsakliga oberoende variabel, andel kvinnor i landstingsfullmäktige, uppvisar ett tämligen 

jämställt resultat med ett medelvärde på 48 % och en liten standardavvikelse på 4 %. 

Variationen mellan år 2002-2014 sträcker sig från 37 % kvinnor i landstingsfullmäktige till 56 

%. Enligt riksdagens jämställdhetsmål som infördes år 2016 bör inget av könen vara 

representerat med mindre än 40 %, vilket således indikerar att svenska landstingsfullmäktige 

har haft en relativt jämställd representation av könen i politiken under hela tidsperioden. 

Studiens första beroende variabel, mödravård, har ett medelvärde på 3.96 % med en 

standardavvikelse på 1.69 %. Detta resultat är relativt högt då standardavvikelsen uppgår till 

drygt 40 % av medelvärdet vilket indikerar att det finns skillnader mellan landsting och år. 

Minimivärdet för denna variabel är noll, vilket kan härledas till att Uppsala år 2002 och Halland 

år 2010 inte redovisat kostnader för delområden inom primärvården. Samma premisser gäller 

för studiens andra beroende variabel, barnhälsovård, som således också uppvisar ett 

minimivärde av noll. Ur tabellen kan även utläsas att andelen barnhälsovård har ett medelvärde 

på 4.85 % och en standardavvikelse på 2.18 %. Denna standardavvikelse uppgår till knappt 45 

% av medelvärdet vilket än en gång tyder på att skillnader mellan landsting och år existerar. 

Däremot är variationen inte särskilt stor för andelen barn i åldrar 0-5 samt andelen fertila 

kvinnor vilket således inte tyder på någon skillnad mellan landsting och år för variablerna.  
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4. Resultat 

Nedan redovisas resultat från samtliga regressioner genom poolad OLS samt med Random och 

Fixed Effects Model. Den första regressionen (1) har konfigurerats utan kontrollvariabler. Med 

mödravård som beroende variabel har det i regression (2) kontrollerats för andel kvinnor i fertil 

ålder. I tredje regressionen (3) har hänsyn även tagits till vilket block som styr. I den slutgiltiga 

regressionen (4) studeras även effekten av kvinnlig majoritet i landstingsfullmäktige och 

därmed inkluderas samtliga kontrollvariabler. Detsamma gäller då barnhälsovård utgör den 

beroende variabeln med undantaget att andel kvinnor i fertil ålder i regression (2) ersätts av 

andel barn. 

 

Tabell 4.1: OLS       

Beroende variabel: Andel resurser som läggs på mödravård   

Metod: Poolad Ordinary Least Squares 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER Utan 

kontrollvariabler 

Med andel 

fertila 

kvinnor3  

Med 

dummy för 

partistyre 

Med dummy 

för kvinnlig  

majoritet 

Andel kvinnor i 

fullmäktige 

0.077** 

(0.037) 

0.077** 

(0.038) 

0.065* 

(0.035) 

0.126** 

(0.055) 

Andel fertila 

kvinnor 

  0.005 

(0.096) 

-0.044 

(0.102) 

-0.057 

(0.106) 

Vänster     -0.008* 

(0.004) 

-0.009** 

(0.004) 

Allians 

(referensgrupp) 

    - - 

Blocköverskridande     -0.010* 

(0.006) 

-0.010* 

(0.006) 

                                                      
3 Denna kolumn avser andel kvinnor i fertil ålder (20-44 år) i samtliga test. 
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Kvinnlig majoritet 

 

 

Antal observationer 

Antal perioder 

Antal landsting  

Justerat R2 

  

 

78 

4 

20 

0.024 

 

 

78 

4 

20 

0.011 

 

 

78 

4 

20 

0.051 

-0.007 

(0.006) 

Robusta standardfel i parentes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabell 4.1 visar resultaten från OLS-regressionerna där andel resurser som läggs på mödravård 

är beroende variabel. Sambandet mellan denna variabel och den huvudsakliga oberoende 

variabeln, andel kvinnor i landstingsfullmäktige, är signifikant med ett konfidensintervall på 90 

till 95 % för samtliga regressioner. Koefficienten sträcker sig från 6.5 % till 12.6 %. Dessa 

koefficienter kan relateras till standardavvikelsen av den beroende variabeln som är 0.0169. 

Effekten motsvarar alltså 3.85 och 7.46 gånger variabelns standardavvikelse. Resultaten 

signalerar ett negativt samband mellan kostnader för mödravård och andelen fertila kvinnor 

eller kvinnlig majoritet, dock aldrig något signifikant sådant. Vidare tyder regressionerna på att 

alliansblocket lägger störst andel resurser på mödravård då dummyn för både vänsterblock och 

blocköverskridande är signifikant negativa i förhållande till referensgruppen. För att tolka detta 

resultat kvantitativt kan effekten av vänsterstyre här motsvara ungefär en halv 

standardavvikelse för andel resurser till mödravård. Justerat R2 är lågt för samtliga regressioner 

och innebär således låga förklaringsgrader. Det ökar något när dummies adderas i regressionen 

men värdena är fortfarande låga. Att regression (4) uppvisar en förklaringsgrad på 0.054 innebär 

med andra ord att 5.4 % av variationen i den beroende variabeln förklaras av de oberoende 

variablerna (Sundell, 2009). För att testa känsligheten i resultaten har ytterligare versioner av 

respektive regression utförts där eventuella uteliggare av den beroende variabeln exkluderas. 

Med mödravård som beroende variabel exkluderas värden på variabeln som överstiger 8 % 

vilket minskar datasetets storlek till 75 observationer. Signifikansnivåerna förblir oförändrade 

för den huvudsakliga förklarande variabeln i regression (1), (3) och (4). I dessa förändras 

koefficienten som mest med 1.4 procentenheter. I regression (2) försvagas signifikansnivån från 

95 % till 90 % och koefficienten minskar med 3.1 procentenheter.  

 

78 

4 

20 

0.054 
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78 

4 

20 

0.134 

78 

4 

20 

0.139 

78 

4 

20 

0.134 

78 

4 

20 

0.051 

Tabell 4.2: OLS 

Beroende variabel: Andel resurser som läggs på barnhälsovård  

Metod: Poolad Ordinary Least Squares 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER Utan 

kontrollvariabler 

Med andel 

barn  

Med 

dummy för 

partistyre 

Med dummy 

för kvinnlig  

majoritet 

Andel kvinnor i 

fullmäktige 

0.131** 

(0.052) 

0.095* 

(0.051) 

0.091* 

(0.051) 

0.145* 

(0.080) 

Andel barn   1.106*** 

(0.374) 

0.843** 

(0.405) 

0.763* 

(0.422) 

Vänster     -0.007 

(0.006) 

-0.008 

(0.006) 

Allians 

(referensgrupp) 

    - - 

Blocköverskridande     -0.010 

(0.007) 

-0.011 

(0.007) 

Kvinnlig majoritet 

 

 

Antal observationer 

Antal perioder 

Antal landsting  

Justerat R2 

  

 

 

 

 

-0.006 

(0.007) 

Robusta standardfel i parentes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

Tabell 4.2 visar, liksom tabell 4.1, resultaten från en OLS-regression men med andel 

barnhälsovård som beroende variabel. Med en konfidensgrad på 90-95 % uppvisar samtliga 

regressioner ett signifikant positivt samband mellan andelen kvinnor i landstingsfullmäktige 

och andel kostnader som härleds till barnhälsovård. Koefficienterna signalerar att den beroende 
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variabeln ökar med 9.1 % till 14.5 % vid en 1-procentig ökning av andel kvinnor i 

landstingsfullmäktige. Dessa värden motsvarar 4.17 och 6.65 gånger standardavvikelsen för 

den beroende variabeln (0.0218). Tabellen vittnar om ett starkt signifikant samband mellan 

barnhälsovård och andel barn i befolkningen för samtliga regressioner. För att förstå och bättre 

kunna tyda dessa höga koefficienter har skattningar även gjorts med en kvadrerad variabel för 

andel barn. Detta för att kompensera för linjäriteten i skattningen. Värdet för den kvadrerade 

variabeln är starkt negativ vilket konstaterar att effekten av andel barn i landstinget är 

avtagande. Referensgruppen, allians, verkar i detta test avsätta större andel resurser till 

barnhälsovård i förhållande till övriga partistyren. Däremot är ingen dummy i denna regression 

signifikant och ett statistiskt säkerställt samband kan således inte urskiljas. Förklaringsgraden 

är högre än i föregående tabell med ett högsta värde som uppgår till 13.9 %. För att kontrollera 

känsligheten i resultaten exkluderas tre uteliggare med värden på barnhälsovård som överstiger 

9 % vilket skapar ett urval på 75 observationer. Känslighetstestet genererar ingen förändring av 

signifikansnivåer för den huvudsakliga förklarande variabeln och den största skillnaden i dess 

koefficienter är 0.09 procentenheter.  
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Tabell 4.3: Random Effects Model 

Beroende variabel: Andel resurser som läggs på mödravård   

Metod: Ordinary Least Squares med Random Effects Model 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER Utan 

kontrollvariabler 

Med andel 

fertila 

kvinnor 

Med 

dummy för 

partistyre 

Med dummy 

för kvinnlig 

majoritet 

Andel kvinnor i 

fullmäktige 

0.073* 

(0.042) 

0.078* 

(0.043) 

0.069* 

(0.039) 

0.111* 

(0.065) 

Andel fertila kvinnor   -0.079 

(0.140) 

-0.079 

(0.133) 

-0.077 

(0.134) 

Vänster     -0.007 

(0.004) 

-0.007 

(0.005) 

Allians 

(referensgrupp) 

    - - 

Blocköverskridande     -0.008 

(0.007) 

-0.008 

(0.008) 

Kvinnlig majoritet 

 

Antal observationer 

Antal perioder 

Antal landsting  

Justerat R2 

 

 

78 

4 

20 

0.022 

 

 

78 

4 

20 

0.039  

 

 

78 

4 

20 

0.035  

-0.005 

(0.006) 

Robusta standardfel i parentes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I tabell 4.3 redovisas estimaten med slumpmässiga länsspecifika effekter. Sambandet mellan 

andel kvinnor i fullmäktige och mödravård som andel av primärvård är signifikant med en 

konfidensgrad på 90 % i samtliga regressioner. Koefficienterna  varierar mellan 6.9 - 11.1 %. 

Regression (2) - (4) uppvisar ännu en gång ett negativt samband mellan andelen fertila kvinnor 

78 

4 

20 

0.031  
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och mödravård, dock inte på någon signifikant nivå. Dummyvariabler för partistyre och 

kvinnlig majoritet uppvisar låga värden och inget signifikant samband kan därför antydas för 

dessa. Förklaringsgraden för samtliga regressioner är låg med värden under 4 %.  

 

Tabell 4.4: Random Effects Model 

Beroende variabel: Andel resurser som läggs på barnhälsovård  

Metod: Ordinary Least Squares med Random Effects Model 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER Utan 

kontrollvariabler 

Med andel 

barn 

Med dummy 

för 

partistyre 

Med dummy 

för kvinnlig 

majoritet 

Andel kvinnor i 

fullmäktige 

0.080 

(0.060) 

0.048 

(0.054) 

0.030 

(0.051) 

0.042 

(0.078) 

Andel barn   1.327*** 

(0.498) 

1.005* 

(0.530) 

0.989* 

(0.548) 

Vänster     -0.009 

(0.006) 

-0.009 

(0.006) 

Allians 

(referensgrupp) 

    - - 

Blocköverskridande     -0.019** 

(0.008) 

-0.019** 

(0.008) 

Kvinnlig majoritet 

 

 

Antal observationer 

Antal perioder 

Antal landsting  

Justerat R2 

 

 

78 

4 

20 

0.005  

  

 

78 

4 

20 

0.152 

  

 

78 

4 

20 

0.303 

-0.001 

(0.006) 

 Robusta standardfel i parentes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

78 

4 

20 

0.302 
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I tabell 4.4 presenteras koefficienten för andel kvinnor i landstingsfullmäktige med värden från 

0.03 till 0.08 när Random Effects Model används. Däremot visar resultatet inte något 

signifikant samband mellan andel barnhälsovård och denna variabel. I tabellen redovisas 

signifikans mellan andel barn och barnhälsovård som inledningsvis i regression (2) har en 

säkerhet i skattningen på 99 % för att sedan minska till 90 % i regression (3) och (4). Återigen 

är kvinnlig majoritet icke-signifikant och uppvisar näst intill ett nollvärde. Vänsterblock och 

blocköverskridande styren tenderar fortfarande att lägga mindre andel resurser på 

barnhälsovård i förhållande till referensgruppen. Resultatet för blocköverskridande är 

signifikant och påvisar en skillnad om knappt 2 % jämfört med allians. Relationen gällande 

vänsterblock är dock inte signifikant. Justerat R2 är inledningsvis väldigt lågt men ökar kraftigt 

då kontrollvariabler läggs till i skattningen, framförallt i test (3) och (4). 
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Tabell 4.5: Fixed Effects Model 

Beroende variabel: Andel resurser som läggs på mödravård   

Metod: Ordinary Least Squares med Fixed Effects Model 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER Utan 

kontrollvariabler 

Med andel 

fertila 

kvinnor 

Med 

dummy för 

partistyre 

 

Med dummy 

för kvinnlig 

majoritet 

Andel kvinnor i 

fullmäktige 

0.063 

(0.050) 

0.073 

(0.048) 

0.073 

(0.051) 

0.064 

(0.094) 

Andel fertila kvinnor   -0.275 

(0.227) 

-0.264 

(0.231) 

-0.267 

(0.238) 

Vänster     -0.002 

(0.005) 

-0.002 

(0.005) 

Allians 

(referensgrupp) 

    - - 

Blocköverskridande     -0.001 

(0.011) 

-0.001 

(0.011) 

Kvinnlig majoritet 

 

Antal observationer 

Antal perioder 

Antal landsting  

Justerat R2 

 

 

78 

4 

20 

0.022  

 

 

78 

4 

20 

0.058 

 

 

78 

4 

20 

0.060 

0.001 

(0.008) 

 Robusta standardfel i parentes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

I tabell 4.5 uppvisas att signifikanta samband mellan andel kvinnor i landstingsfullmäktige och 

mödravård försvinner med Fixed Effects Model. Koefficienten för andelen fertila kvinnor 

antyder fortfarande en negativ påverkan på andel resurser som läggs på mödravård. Kvinnlig 

78 

4 

20 

0.060 
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78 

4 

20 

0.312 

majoritet verkar inte ha någon påverkan på resursallokeringen gällande mödravård och 

partistyrena skiljer sig ytterst lite från varandra. Detta tyder på att resursallokeringen för 

mödravård inte skiljer sig nämnvärt oavsett partistyre. Regressionerna gav låga 

förklaringsgrader och inga signifikanta värden. 

 

Tabell 4.6: Fixed Effects Model 

Beroende variabel: Andel resurser som läggs på barnhälsovård 

Metod: Ordinary Least Squares med Fixed Effects Model 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLER Utan 

kontrollvariabler 

Med 

andel 

barn 

Med 

dummy för 

partistyre 

Med dummy 

för kvinnlig 

majoritet 

Andel kvinnor i 

fullmäktige 

0.034 

(0.070) 

0.017 

(0.056) 

-0.005 

(0.057) 

-0.016 

(0.083) 

Andel barn   1.556** 

(0.607) 

1.115* 

(0.566) 

1.126* 

(0.578) 

Vänster     -0.010 

(0.006) 

-0.010 

(0.007) 

Allians 

(referensgrupp) 

    - - 

Blocköverskridande     -0.025** 

(0.009) 

-0.025** 

(0.009) 

Kvinnlig majoritet 

 

Antal observationer 

Antal perioder 

Antal landsting  

Justerat R2 

 

 

78 

4 

20 

0.005 

 

 

78 

4 

20 

0.158 

  

 

78 

4 

20 

0.312 

0.001 

(0.007) 

 

 

 Robusta standardfel i parentes 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell 4.6 visar hur andelen kvinnor i landstingsfullmäktige verkar ha låg till negativ påverkan 

på barnhälsovården, men ingen av regressionerna uppvisar något signifikant samband. Andelen 

barn visar sig även ha stor påverkan på barnhälsovård i Fixed Effects Model, med signifikanta 

värden som överstiger 100 %. Kvinnlig majoritet verkar fortfarande inte ha någon betydande 

effekt på utfallet för barnhälsovård och skillnaderna mellan de olika partistyrena är tämligen 

små. Enligt tabellen tenderar dock blocköverskridande partistyren att lägga 2.5 procentenheter 

färre resurser på barnhälsovård än alliansblocket, vilket är statististiskt säkerställt med en 

konfidensgrad på 95 %. Förklaringsgraderna är inledningsvis låga men ökar då 

kontrollvariabler adderas till regressionerna.   

 

Som tidigare nämnts kan ett Hausman-test urskilja vilken modell som är bäst lämpad att 

använda genom att testa huruvida datasetet präglas av endogenitet eller ej. I tabell 4.7 

rapporteras p-värden från genomförda Hausman-tester. Nollhypotesen i dessa är att skillnader 

i koefficienter inte är systematiska och att Random Effects Model således genererar mest 

effektiva skattningar. Med en signifikansnivå på 10 % kan ingendera nollhypotes förkastas 

vilket utnämner Random Effects Model till att vara den bäst lämpade modellen för att estimera 

de samband som undersöks. 

 

Tabell 4.7: Hausman-test 

Beroende variabel P-värde* 

Mödravård 0.369 

Barnhälsovård 0.203 

*Baserat på Random och Fixed Effects Model utan robusta standardfel. 

 

4.1 Avslutning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida det existerar ett samband mellan andelen 

kvinnor i Sveriges landstingsfullmäktige och kostnader för mödra- respektive barnhälsovård. 

Frågor som uppsatsen ämnar att besvara är ifall sådana samband finns och hur starka de i så fall 

är. Detta har sin grund i tidigare forskning som exempelvis hävdar att kvinnliga politiska 

representanter, i större utsträckning än deras manliga kollegor, ser till kvinnohälsa (Swers, 

2002) och hur en större del av hemmets resurser är hänförbara till barnhälsa när kvinnan i 
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familjen kontrollerar familjens inkomster (Thomas, 1990). Enligt Svaleryd (2009) kan 

subjektiva preferenser påverka de politiska beslut som fattas. Utifrån sådan tidigare forskning 

konkretiserades förväntat utfall av de två hypotesprövningar som uppsatsen baseras på.  

4.1.1 Slutsats 

Regressioner som skattats med poolad OLS och Random Effects Model visar ansatser till att 

andelen kvinnor i Sveriges landstingsfullmäktige påverkar andelen av primärvårdens resurser 

som avsätts till mödravård. Båda modellerna ger liknande resultat som närmare bestämt visar 

att en 1-procentig ökning av andelen kvinnor i fullmäktige tenderar att öka resursallokeringen 

med omkring 7-8 % i regression (1) - (3) och med ungefär 12 % i regression (4) till förmån för 

mödravården. Dessa resultat är flera gånger större än variabelns standardavvikelse och 

redovisas med konfidensgrader på 90 - 95 %. Fixed Effects Model ger inget statistiskt 

säkerställt stöd för sådana samband. Ingen av metoderna genererade några säkerställda belägg 

för huruvida andelen kvinnor i fertil ålder påverkar landstingens kostnader för mödravård. 

Sammanfattningsvis kan nollhypotesen gällande mödravård förkastas med hjälp av poolad OLS 

och Random Effects Model. Däremot kan mothypotesen (H1) aldrig konstateras men accepteras 

med 90 - 95 % säkerhet. Alla signifikanta resultat försvinner dock vid användande av Fixed 

Effects Model. 

 

Regressioner som genomförts med poolad OLS konstaterar att svenska landstingsfullmäktige 

med en högre andel kvinnor tenderar att avsätta mer resurser till barnhälsovård i förhållande till 

totala kostnader för primärvården. Metoden visar att en 1-procentig ökning av andelen kvinnor 

i landstingsfullmäktige medför en ökning av resursallokeringen till förmån för barnhälsovård 

med 9 - 14.5 %. Resultaten presenteras med en konfidensgrad på 90 - 95 %. Storleken på 

effekten är flera gånger större än standardavvikelsen på den beroende variabeln. Random 

Effects Model och Fixed Effects Model visar aldrig något signifikant samband mellan andel 

kvinnor i landstingsfullmäktige och andel resurser som avsätts till barnhälsovård. Med 

konfidensgrader på 90 - 99 % påvisar samtliga skattningar att andelen barn har stor signifikant 

påverkan på andelen resurser som tillägnas barnhälsovård. I flertalet av regressionerna 

rapporteras värden >100 %. Dock visar det sig vara en starkt avtagande effekt då en kvadrerad 

term av variabeln inkluderas i skattningen. Sammantaget kan nollhypotesen gällande 

barnhälsovård förkastas då OLS används. Mothypotesen (H1) kan emellertid aldrig konstateras, 

men accepteras med 90 % säkerhet. Random och Fixed Effects Model redovisar dock inga 

signifikanta resultat. 
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Beträffande partistyren är effekten av blocköverskridande- och vänsterstyre genomgående 

negativ i förhållande till referensgruppen allians. Det antyder att allians är det styre som avsätter 

störst andel av primärvårdsresurserna till mödra- respektive barnhälsovård. Effekten är dock 

marginell med rapporterade värden på max |1 %| och sällan statistiskt säkerställda på någon 

rimlig signifikansnivå. Undantaget är effekten på barnhälsovård vid användande av Random 

eller Fixed Effects Model där dummy för blocköverskridande redovisas ligga 1.9 - 2.5 % lägre 

än referensgruppen. På samma vis rapporterar poolad OLS negativa värden på 0.8 - 0.9 % vid 

vänsterstyren och mödravård. Kontrollvariabeln för kvinnlig majoritet uppvisar aldrig 

betydande koefficienter. 

 

Det faktum att genomförda Hausman-test inte kan förkasta dess uppställda nollhypoteser 

innebär att systematisk endogenitet inte präglar datan. Detta resultat signalerar att Fixed Effects 

Model genererar mindre effektiva skattningar vilket gör Random Effects Model bäst lämpad att 

använda. 

4.1.2 Diskussion 

Uppsatsens regressioner har utförts med hjälp av poolad OLS, Random och Fixed Effects 

Model. Det förstnämnda har genererat signifikanta samband mellan studiens beroende och 

huvudsakliga oberoende variabel. Vid kontroll för eventuella länsspecifika effekter försvinner 

dock majoriteten av sådana samband. Vid tolkning av de resultat som genereras är det viktigt 

att ha studiens begränsade storlek på dataset i åtanke. Under de 12 år som är representerade i 

uppsatsens dataset har variationen för kvinnlig representation i landstingsfullmäktige varit 

relativt låg. För att se ännu tydligare samband hade det varit relevant med ett större material då 

det historiskt funnits en större variation i andel kvinnliga politiker i fullmäktige. Detta kan ha 

påverkat träffsäkerheten i utfallet från regressionerna och ett större dataset skulle kunna 

resultera i antingen mer eller mindre signifikanta samband. Den ursprungliga tanken var att 

basera uppsatsen på data mellan åren 1994-2014. Trots gedigen digital efterforskning och 

personlig kontakt med personal på SCB, SKL och ämbetsmän i landstingen återstod problem 

med att ta del av historisk data. SKL kunde enbart tillgodose oss med data för år 2002 utöver 

deras publicerade ekonomitabeller. Data för föregående år finns inte i deras arkiv. Detta beror 

på att historisk data inte är digitaliserad och sammanställd på samma vis, men finns alltjämt att 

inhämta i respektive landstingsarkiv. Dessvärre skulle inhämtande av sådan data från arkiven 
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innebära en alltför kostsam process, både i form av tid och pengar, och var således inte aktuell 

för denna uppsats.  

    

De demografiska kontrollvariablerna uppvisar stora skillnader i hur de påverkar andelen 

resurser som läggs på respektive vårdområde. Andelen av befolkningen som är kvinnor i fertil 

ålder har aldrig signifikant påverkan på andelen kostnader för mödravård. Däremot påverkas 

barnhälsovården avsevärt av andel barn i landstinget. Vid första anblick kan koefficienten för 

denna demografiska variabel verka orimligt hög med värden som överstiger 100 %. Därav 

adderades en kvadrerad variabel av andelen barn vilket vittnade om avtagande effekter för 

samtliga modeller. Tolkningen av de negativa värden som den kvadrerade variabeln genererade 

är således att marginalkostnaden för barnhälsovård minskar i takt med att andelen barn ökar. 

Att effekten av andelen fertila kvinnor och andelen barn skiljer sig åt förklaras rimligen av att 

alla barn är berättigade och i behov av BVC. Andel barn har således en direkt påverkan på den 

andel resurser som läggs på barnhälsovård i relation till primärvård. Samtliga kvinnor i fertil 

ålder är däremot inte i behov av mödravård. Alla barn omfattas även av BVC varje år under en 

femårsperiod medan de kvinnor som genomgår en graviditet inte nödvändigtvis är i 

regelbunden kontakt med mödravården på samma vis under en så lång tidsperiod. 

 

Kontrollvariabeln för partistyre har redovisat vissa skillnader mellan blocken. Samtliga 

dummies för vänster och blocköverskridande är negativa, med varierande grad och signifikans. 

De antyder därmed att allians är det partistyre som avsätter störst andel resurser till mödra- 

respektive barnhälsovård. Resultaten är dock väldigt låga och det är således svårt att dra en 

slutsats kring partistyrets påverkan på relativ resursallokering. Att andelar inte varierar 

nämnvärt beroende på politiskt styre förtäljer dock inte hur situationen ser ut i absoluta termer. 

Om totala kostnader för primärvården varierar beroende på partistyre kommer naturligtvis detta 

påverka satsningar per capita. 

 

Kontrollvariabeln för kvinnlig majoritet ger inga signifikanta resultat i någon av regressionerna. 

Eftersom andelen kvinnor i landstingsfullmäktige faktiskt verkar påverka resursallokeringen 

vid användande av poolad OLS och i ett fall av Random Effects Model antyder det att en 

eventuell “kritisk punkt” finns under 50 % kvinnlig representation. Med den kritiska punkten 

menas här ett visst andelstal av kvinnlig representation där kvinnliga intressen ger utslag i 

beslutsfattandet. Ur bilaga 1 kan andelen landstingsfullmäktige med kvinnlig majoritet 

beräknas till 31.25 % av totalt antal observationer. Den deskriptiva statistiken visar att även i 
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dessa fall är antalet kvinnor endast fåtal fler än antal män eftersom andelen sträcker sig från 37 

% till 56 %. Det faktum att tydlig kvinnlig majoritet saknas kan också vara en bidragande faktor 

till det näst intill obefintliga resultat som kontrollvariabeln uppvisar. 

 

Vi har helgarderat studien genom att använda både fixa och slumpmässiga länsspecifika 

effekter. Hausman-testet gav stöd för användande av Random Effects Model vilket tyder på att 

eventuella länsspecifika effekter inte korrelerar med regressionens förklarande variabler. Det 

kan även argumenteras för att fixa länsspecifika effekter begränsas av det faktum att samtliga 

landsting verkar under samma lagstiftning och att de möter samma krav på vad som behöver 

ingå i exempelvis barnhälsovården. Av den anledningen borde Random Effects Model vara 

bättre lämpad för att estimera koefficienterna om länsspecifika effekter existerar 

överhuvudtaget. Å andra sidan kan ett visst beteende vara normerande eller specifikt i vissa 

landsting medan detsamma inte behöver vara fallet i andra. Exempel på detta skulle kunna vara 

mentaliteten kring jämställdhet i olika landsting vilket gör att den fixa länsspecifika effekten 

skulle korrelera med förklarande variabler såsom andel kvinnor i landstingsfullmäktige. Detta 

argument ger istället stöd för användande av Fixed Effects Model. Oavsett vilken modell med 

länsspecifika effekter det argumenteras för leder det i tre av fyra testresultat till att signifikansen 

i sambandet försvinner. Fixed Effects Model reserverar en del av effekten från andel kvinnor i 

landstingsfullmäktige till fixa effekter genom att ge respektive landsting ett unikt intercept. 

Resultatet av det blir att modellen inte redovisar några signifikanta värden på koefficienter för 

den huvudsakliga förklarande variabeln men fångar upp eventuella länseffekter och håller dessa 

konstanta. Med detta i åtanke är den effekt som kan antydas vid användande av poolad OLS 

inte helt hänförbar till andel kvinnor i landstingsfullmäktige eftersom den försvinner när fixa 

länsspecifika effekter tas i beaktning. Detta resultat indikerar att effekten delvis beror på någon 

annan faktor i sammanhanget. Det tål dock att upprepas att Hausman-testet signalerar att 

Random Effects Model är bättre lämpad för att estimera sambanden. Random Effects Model 

håller, per definition, inte länsspecifika effekter konstanta men kontrollerar likväl för dem 

genom att inkludera dessa som en del i regressionens felterm. Sådana effekter är här exogena 

och därmed okorrelerade med regressionens förklarande variabler. Resultatet blir i detta fall att 

andelen kvinnor i landstingsfullmäktige tenderar att ha ett statistiskt samband med andelen 

resurser som läggs på mödravård. Det är värt att notera att koefficienterna för den huvudsakliga 

förklarande variabeln är likvärdiga vid användning av Random och Fixed Effects Model men 

signifikansen skiljer dem emellan. Den betydande skillnaden för signifikansen kan således vara 

hur feltermer beräknas i respektive modell. Detsamma gäller dock inte då barnhälsovård är den 
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beroende variabeln. Om det argumenteras för att datan inte präglas av länsspecifika effekter 

överhuvudtaget så är poolad OLS den mest effektiva skattningen eftersom inget fokus då läggs 

på att estimera sådana effekter. Återigen är datasetets begränsade omfattning nämnvärt vilket 

gör att specifika effekter kan vara svåra att identifiera.  

Viktigt att komma ihåg är att den statistiska signifikans som redovisas i studien inte är 

detsamma som ekonomisk signifikans. Ekonomisk signifikans syftar till att beräkna styrkan i 

korrelationen och kan således ge nytt ljus åt sambandet. Det innebär att statistiska samband kan 

vara så pass små att de inte är av betydelse i praktiken. Således finns det en risk att statistiska 

samband existerar medan ekonomiska samband borde förkastas. Den huvudsakliga oberoende 

variabeln, andel kvinnor i landstingsfullmäktige, är statistiskt signifikant i tre av de sex testen. 

Sammantaget varierar skattningarna mellan 6.5  - 14.5 % och det kan diskuteras huruvida dessa 

resultat är ekonomiskt signifikanta eller ej. Det innebär med andra ord att 1 % fler kvinnor i 

landstingsfullmäktige resulterar i att 6.5 % mer resurser läggs på mödravård. En sådan 

procentuell ökning kan illustreras med att det landsting som avsatte lägst andel resurser till 

mödravård år 2014 (Norrbotten 2.64 % vilket motsvarar 31 miljoner kronor) skulle anslå 

ytterligare drygt 2 miljoner kronor4 till mödravården. Genomgående i testen med poolad OLS 

är koefficienterna flertalet gånger större än de beroende variablernas standardavvikelse vilket 

är att tolka som väldigt stora effekter.  

 

Slutligen är det även nämnvärt att denna uppsats är avgränsad till att analysera mängden 

resurser som tilldelas specifika vårdområden som andel av primärvårdens totala resurser. Det 

är inte nödvändigtvis ekvivalent med det mest fördelaktiga utfallet och kvaliteten inom vården 

i fråga. Det skulle således även vara relevant att analysera vad resurserna används till mer 

specifikt. 

4.1.3 Förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnts är mer historisk data eftersträvansvärt för att precisera sambandet med 

större säkerhet. Ett större dataset skulle bidra till detta, delvis tack vare fler observationer och 

delvis för ökad variation i den huvudsakliga förklarande variabeln. 

 

                                                      
4 Enligt egna beräkningar. 
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Studien kan utökas genom att analysera effekterna av diverse kontrollvariabler. En aspekt som 

skulle kunna tas i beaktning är könsfördelningen av politiska representanter i styrande parti och 

inte enbart i fullmäktige som en helhet. Det skulle kunna belysa skillnader i huruvida andelen 

kvinnliga politiker ger utfall i kvinnorelaterade frågor då dess parti är i majoritet eller ej, vilket 

nämns i kapitlet med tidigare forskning.  

 

För vidare forskning kan inriktningen även fokuseras på resurser i absoluta termer per capita 

snarare än andelar för att analysera faktiska effekter av politiskt styre. På samma spår kan det 

undersökas hur övriga vårdområden prioriteras med resterande resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Referenslista 

1177 Vårdguiden. (2018). Besök på barnavårdscentralen, bvc. Tillgänglig online: 

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Undersokningar/Undersokningar-pa-

barnavardscentralen/ [Hämtat 13 april 2018] 

 

BabyCenter. (2013). Your Age and Fertility. Tillgänglig online: 

https://www.babycentre.co.uk/a6155/your-age-and-fertility  

[Hämtat 13 april 2018] 

 

Bergqvist, C. (2014). Underlag till jämställdhetsutredningen U 2014:06 Delmål 1: Makt och 

inflytande, Uppsala universitet. Tillgänglig online: http://www.sou.gov.se/wp-

content/uploads/2015/03/Makt-och-inflytande-Christina-Bergqvist.pdf  

 

Gurirab, T-B. (2010). Women in Politics - The Fight to End Violence Against Women, UN 

Chronicle, vol. 47, no. 1.  Tillgänglig online: 

https://unchronicle.un.org/article/women-politics-fight-end-violence-against-women  

[Hämtat: 13 april 2018] 

 

Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur AB, Lund. ISBN: 

9789144366210.  

 

Hoddinott, J. & Haddad, L. (1995). Does Female Income Share Influence Household 

Expenditures? Evidence from Côte D’Ivoire, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 57. 

Tillgänglig via: LUBsearch http://lubsearch.lub.lu.se/ 

 

Landstingsarkivet Stockholms län. (2017). Frågor och svar om beställningar. Vad är skillnaden 

mellan barnhälsovård och skolhälsovård?. Tillgänglig online: 

https://www.landstingsarkivet.sll.se/bestall-ur-arkivet/fragor-och-svar-om-bestallningar.html  

[Hämtad 17 april 2018] 

 

Lloren, A. (2015). Women’s Substantive Representation: Defending Feminist Interests or 

Women’s Electoral Preferences?, The Journal of Legislative Studies, vol. 21, no. 2. Tillgänglig 

via: LUBsearch http://lubsearch.lub.lu.se/ 

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Undersokningar/Undersokningar-pa-barnavardscentralen/
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Undersokningar/Undersokningar-pa-barnavardscentralen/
https://www.babycentre.co.uk/a6155/your-age-and-fertility
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/03/Makt-och-inflytande-Christina-Bergqvist.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/03/Makt-och-inflytande-Christina-Bergqvist.pdf
https://unchronicle.un.org/article/women-politics-fight-end-violence-against-women
http://lubsearch.lub.lu.se/
https://www.landstingsarkivet.sll.se/bestall-ur-arkivet/fragor-och-svar-om-bestallningar.html


 34 

 

Lovenduski, J. (2002). Feminizing Politics, Women: a cultural review, vol. 13, no. 2.  

DOI: 10.1080/09574040210149004 

 

Lundberg, S. J., Pollak, R. A. & Wales, T. J. (1997). Do Husbands and Wives Pool Their 

Resources? Evidence from the United Kingdom Child Benefit, Journal of Human Resources, 

vol. 32, no. 3. Tillgänglig via: LUBsearch http://lubsearch.lub.lu.se/  

 

Phillips, A. (1998). The Politics of Presence, Oxford, University Press, USA. ISBN: 

9780198294153. 

 

Quisumbing, A. R., & Maluccio, J. A. (2000). Intrahousehold Allocation and Gender Relations: 

New Empirical Evidence from Four Developing Countries, Discussion Paper 84, Food 

Consumption and Nutrition Division, International Food Policy Researcy Institute, 

Washington, DC.  

 

Reuter, A. (2018). Barnhälsovårdens nationella programbeskrivning, Rikshandboken 

Barnhälsovård. Tillgänglig online: http://www.rikshandboken-

bhv.se/Texter/Barnhalsovardens-uppdrag/Barnhalsovardens-nationella-program/ [Hämtad 19 

april 2018] 

 

SCB. (2018a). Folkmängden den 1 november efter region, ålder, kön och år: Välj variabel, 

Statistiska Centralbyrån. Tillgänglig online: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Folk

mangdNov/?rxid=67ccdd79-e0c9-4e88-a53d-0c6f229c1611 [Hämtad 5 april 2018] 

 

SCB. (2018b). Valda i landstingsfullmäktigval efter region, parti och kön. Valår 1982 - 2014, 

Statistiska Centralbyrån. Tillgänglig online: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0107__ME0107B/Ltle

damoter/?rxid=67ccdd79-e0c9-4e88-a53d-0c6f229c1611# [Hämtad 25 mars 2018] 

 

Shiloh, S., Koren, S. & Zakay, D. (2001). Individual differences in compensatory decision-

making style and need for closure as correlates of subjective decision complexity and difficulty, 

http://lubsearch.lub.lu.se/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barnhalsovardens-uppdrag/Barnhalsovardens-nationella-program/
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barnhalsovardens-uppdrag/Barnhalsovardens-nationella-program/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdNov/?rxid=67ccdd79-e0c9-4e88-a53d-0c6f229c1611
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdNov/?rxid=67ccdd79-e0c9-4e88-a53d-0c6f229c1611
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0107__ME0107B/Ltledamoter/?rxid=67ccdd79-e0c9-4e88-a53d-0c6f229c1611
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0107__ME0107B/Ltledamoter/?rxid=67ccdd79-e0c9-4e88-a53d-0c6f229c1611


 35 

Personality and Individual Differences, vol. 30, no. 4, sid. 699-710. DOI: 10.1016/s0191-

8869(00)00073-8. Tillgänglig via: LUBsearch http://lubsearch.lub.lu.se/  

 

SKL. (2015). Styra Sverige- så fungerar det, Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig 

online: 

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/sastyrssverige.3054.ht

ml  [Hämtat: 11 april 2018] 

 

SKL. (2016). Så styrs landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig 

online: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyres

astyrskommunenochlandstinget/sastyrslandstingen.1790.html [Hämtat: 11 april 2018] 

 

SKL. (2017a). Kommuner och Landsting, Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig 

online: https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html [Hämtad 23 april 2018] 

 

SKL. (2017b). Tabellbilagor tidigare år, Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig online:  

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/ekonomiochverksamhetsstatistik/landstingekono

miochverksamhet/tabellbilagortidigarear.3771.html [Hämtad 22 mars 2018] 

 

SKL. (2017c). Maktfördelning för tidsperioden 1994-2014, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Tillgänglig online:   

https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatmaktfordelning2014/valr

esultatochmaktfordelningsammanstallning19942014.370.html [Hämtad 20 april 2018] 

 

SKL. (2018). Verksamhetsindelning VI 2000, Sveriges Kommuner och Landsting. ISBN: 978-

91-7585-503-5. 

 

Socialstyrelsen. (2018). Stöd för mödra- och barnhälsovård samt elevhälsa, Socialstyrelsen. 

Tillgänglig online: http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/infoblad-

barnhalsovard.pdf  

 

Sundell, A. (2009). Guide: Regressionsanalys, SPSS-Akuten. Tillgänglig online: 

https://spssakuten.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/ [Hämtad 23 april 2018] 

http://lubsearch.lub.lu.se/
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/sastyrssverige.3054.html
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/sastyrssverige.3054.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrslandstingen.1790.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/kommunaltsjalvstyresastyrskommunenochlandstinget/sastyrslandstingen.1790.html
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatmaktfordelning2014/valresultatochmaktfordelningsammanstallning19942014.370.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatmaktfordelning2014/valresultatochmaktfordelningsammanstallning19942014.370.html
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/infoblad-barnhalsovard.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/infoblad-barnhalsovard.pdf
https://spssakuten.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/


 36 

 

Sundell, A. (2010). Guide: Regressionsanalys med dummyvariabler, SPSS-Akuten. Tillgänglig 

online: https://spssakuten.com/2010/05/11/guide-regressionsanalys-med-dummyvariabler/ 

[Hämtad 20 april 2018] 

 

Svaleryd, H. (2009). Women’s representation and public spendings, European Journal of 

Political Economy, vol 25:2. Tillgänglig via: LUBsearch http://lubsearch.lub.lu.se/ 

 

Swers, M. L. (2002). The Difference Women Make, University of Chicago Press, USA.  

ISBN: 0-226-78647-1. 

 

Thomas, D. (1990). Intra-Household Resource Allocation: An Inferential Approach, Journal of 

Human Resources, vol. 25, no. 4. Tillgänglig via: LUBsearch http://lubsearch.lub.lu.se/ 

 

Thomas, S. (1994). How Women Legislate, Oxford University Press, USA. 

ISBN:  9780195085082. 

 

Wooldridge, J. M. (2009). Introductory Econometrics: A Modern Approach, South Western-

Cengage Learning, Ohio. ISBN: 9780324660548. 

 

Wängerud, L. & Sundell, A. (2012). Do Politics matter? Women in Swedish local elected 

assemblies 1970-2010 and gender equality in outcomes, European Political Science Review, 

vol. 4, no. 1, sid.97-120. DOI: 10.1017/S1755773911000087. 

 

 

 

 

https://spssakuten.com/2010/05/11/guide-regressionsanalys-med-dummyvariabler/
http://lubsearch.lub.lu.se/


 37 

Bilagor 

Bilaga 1 

Data inhämtad från Sveriges Kommuner och Landstings ekonomitabeller (SKL, 2017b)  och 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2018a).  

 

Landsting År Andel barn 

0-5 år 

Andel kvinnor i 

fertil ålder 

20-44 år  

Andel 

mödravård 

Andel 

barnhälsovård 

Andel Kvinnor i 

landstingsfullmäktige 

Stockholm 2014 7.81 % 15.63 % 4.30 % 4.88 % 48.32 % 

Stockholm 2010 7.94 % 16.94 % 4.65 % 5.10 % 48.99 % 

Stockholm 2006 7.54 % 19.30 % 4.80 % 5.48 % 51.01 % 

Stockholm 2002 6.81 % 21.39 % 4.43 % 5.03 % 53.69 % 

       

Uppsala 2014 6.97 % 15.29 % 3.61 % 3.79 % 52.11 % 

Uppsala 2010 7.01 % 15.99 % 3.86 % 4.15 % 42.25 % 

Uppsala 2006 6.74 % 18.97 % 4.36 % 1.34 % 43.66 % 

Uppsala 2002 3.35 % 10.86 % - - 46.48 % 

       

Sörmland 2014 6.73 % 13.44 % 3.32 % 7.31 % 40.85 % 

Sörmland 2010 6.58 % 13.97 % 3.00 % 6.22 % 52.11 % 

Sörmland 2006 6.24 % 14.83 % 1.63 % 4.54 % 52.31 % 

Sörmland 2002 5.80 % 15.55 % 4.93 % 2.38 % 52.31 % 

       

Östergötland 2014 6.84 % 14.71 % 6.69 % 4.32 % 50.50 % 

Östergötland 2010 6.63 % 15.18 % 4.09 % 8.10 % 52.48 % 
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Östergötland 2006 6.19 % 16.09 % 4.29 % 8.42 % 46.53 % 

Östergötland 2002 5.85 % 16.83 % 3.00 % 5.90 % 49.50 % 

       

Jönköping 2014 7.02 % 14.30 % 3.79 % 6.63 % 45.68 % 

Jönköping 2010 6.75 % 14.69 % 3.25 % 5.23 % 49.38 % 

Jönköping 2006 6.50 % 15.31 % 3.61 % 3.92 % 50.62 % 

Jönköping 2002 6.16 % 15.71 % 4.75 % 5.24 % 46.9 1% 

       

Kronoberg 2014 6.86 % 14.05 % 7.10 % 10.08 % 45.90 % 

Kronoberg 2010 6.63 % 14.69 % 8.13 % 12.49 % 51.11 % 

Kronoberg 2006 6.26 % 15.38 % 5.31 % 7.94 % 53.33 % 

Kronoberg 2002 5.78 % 15.91 % 1.45 % 5.56 % 48.89 % 

       

Kalmar 2014 6.08 % 14.04 % 4.35 % 4.67 % 46.27 % 

Kalmar 2010 5.75 % 13.90 % 5.20 % 3.09 % 43.28 % 

Kalmar 2006 5.46 % 13.79 % 5.10 % 2.48 % 50.75 % 

Kalmar 2002 5.28 % 13.75 % 5.11 % 3.97 % 44.44 % 

       

Blekinge 2014 6.32 % 14.01 % 3.54 % 4.66 % 46.81 % 

Blekinge 2010 6.25 % 14.01 % 4.03 % 3.88 % 51.06 % 

Blekinge 2006 6.06 % 14.08 % 2.19 % 4.95 % 44.68 % 

Blekinge 2002 5.56 % 14.18 % 2.35 % 3.75 % 40.43 % 

       

Skåne 2014 7.27 % 14.54 % 4.40 % 6.36 % 49.66 % 
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Skåne 2010 7.08 % 15.68 % 3.31 % 8.05 % 42.95 % 

Skåne 2006 6.48 % 17.49 % 5.88 % 7.47 % 47.65 % 

Skåne 2002 6.03 % 18.62 % 3.79 % 4.06 % 42.95 % 

       

Halland 2014 6.92 % 13.60 % 9.17 % 4.32 % 46.48 % 

Halland 2010 6.90 % 14.36 % - - 49.30 % 

Halland 2006 6.73 % 15.26 % 4.69 % 4.76 % 50.70 % 

Halland 2002 6.29 % 16.34 % 3.92 % 3.71 % 52.11 % 

       

Västra Götaland 2014 7.07 % 15.15 % 6.44 % 8.95 % 48.32 % 

Västra Götaland 2010 6.93 % 15.91 % 4.54 % 3.94 % 46.98 % 

Västra Götaland 2006 6.44 % 16.77 % 4.86 % 5.23 % 46.31 % 

Västra Götaland 2002 6.11 % 17.66 % 5.57 % 5.22 % 46.98 % 

       

Värmland 2014 6.12 % 14.37 % 4.92 % 5.72 % 50.62 % 

Värmland 2010 5.89 % 14.25 % 6.29 % 7.13 % 53.09 % 

Värmland 2006 5.58 % 14.16 % 2.24 % 2.61 % 45.68 % 

Värmland 2002 5.47 % 14.23 % 4.39 % 6.44 % 51.85 % 

       

Örebro 2014 6.88 % 14.58 % 4.46 % 6.11 % 46.48 % 

Örebro 2010 6.59 % 15.05 % 4.23 % 5.57 % 46.48 % 

Örebro 2006 6.05 % 15.75 % 4.26 % 4.76 % 47.89 % 

Örebro 2002 5.91 % 16.25 % 4.28 % 9.88 % 46.48 % 
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Västmanland 2014 6.71 % 14.80 % 3.42 % 5.52 % 45.45 % 

Västmanland 2010 6.40 % 15.41 % 1.90 % 4.14 % 45.45 % 

Västmanland 2006 6.05 % 14.32 % 2.10 % 4.47 % 44.16 % 

Västmanland 2002 5.75 % 15.11 % 2.40 % 3.55 % 46.91 % 

       

Dalarna 2014 6.23 % 13.82 % 4.89 % 4.22 % 48.19 % 

Dalarna 2010 6.09 % 13.57 % 3.06 % 4.99 % 40.96 % 

Dalarna 2006 5.67 % 13.75 % 3.46 % 4.74 % 43.37 % 

Dalarna 2002 5.32 % 13.77 % 3.46 % 4.95 % 44.58 % 

       

Gävleborg 2014 6.17 % 14.14 % 3.28 % 1.61 % 49.33 % 

Gävleborg 2010 5.99 % 14.02 % 3.05 % 3.30 % 45.33 % 

Gävleborg 2006 5.74 % 14.03 % 2.51 % 4.21 % 50.67 % 

Gävleborg 2002 5.32 % 14.21 % 2.77 % 4.86 % 49.33 % 

       

Västernorrland 2014 6.13 % 14.17 % 6.70 % 3.17 % 45.45 % 

Västernorrland 2010 6.18 % 14.07 % 3.23 % 2.36 % 46.75 % 

Västernorrland 2006 5.98 % 13.90 % 9.70 % 1.84 % 46.75 % 

Västernorrland 2002 5.43 % 13.75 % 2.45 % 0.83 % 41.56 % 

       

Jämtland 2014 6.27 % 14.43 % 3.60 % 6.78 % 49.09 % 

Jämtland 2010 6.29 % 14.24 % 2.95 % 7.07 % 54.55 % 
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Jämtland 2006 5.85 % 14.20 % 4.30 % 3.82 % 52.73 % 

Jämtland 2002 5.27 % 14.12 % 3.10 % 2.67 % 41.82 % 

       

Västerbotten 2014 6.58 % 15.56 % 4.09 % 5.90 % 50.70 % 

Västerbotten 2010 6.47 % 15.87 % 3.15 % 5.65 % 56.34 % 

Västerbotten 2006 6.00 % 15.86 % 3.40 % 5.53 % 50.70 % 

Västerbotten 2002 5.70 % 16.33 % 1.90 % 2.70 % 52.11 % 

       

Norrbotten 2014 5.83 % 14.51 % 2.64 % 3.83 % 43.66 % 

Norrbotten 2010 5.72 % 14.06 % 1.72 % 2.62 % 36.62 % 

Norrbotten 2006 5.67 % 13.52 % 2.70 % 3.38 % 39.44 % 

Norrbotten 2002 5.52 % 13.61 % 2.64 % 3.60 % 42.25 % 
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Bilaga 2 

Data inhämtad från Sveriges kommuner och landsting (2017c). 

 

Styre Landsting 2002-2014 

År Landsting Styre Partisammansättning 

2002 Halland A M,C,KD,FP,MP 

2002 Jämtlands läns landsting Bl S,C 

2002 Landstinget Blekinge V S,V,MP 

2002 Landstinget Dalarna V S ,V 

2002 Landstinget Gävleborg V S,V,MP 

2002 Landstinget i Jönköpings län Bl S,V,MP,C,FP,KD,M 

2002 Landstinget i Kalmar län V S,V,MP 

2002 Landstinget i Uppsala län V S,V,MP 

2002 Landstinget i Värmland A M, SjukVårdSpartiet,C, FP, KD 

2002 Landstinget i Östergötland V S,V,MP 

2002 Landstinget Kronoberg Bl S,C 

2002 Landstinget Sörmland Bl M,C,KD,FP,MP,V 

2002 Landstinget Västernorrland V S ,V 

2002 Landstinget Västmanland V S,V 

2002 Norrbottens läns landsting V S,V,MP 

2002 Region Skåne V S,V,MP 

2002 Stockholms läns landsting V S,V,MP 

2002 Västerbottens läns landsting V S,V,MP 

2002 Västra Götalandsregionen Bl S,FP,C 
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2002 Örebro läns landsting V S 

    

2006 Halland A M, C, FP, KD, MP 

2006 Jämtlands läns landsting V S, V, MP 

2006 Landstinget Blekinge V S, V, MP 

2006 Landstinget Dalarna V S, V, MP 

2006 Landstinget Gävleborg Bl S, C, MP 

2006 Landstinget i Jönköpings län A M,KD, C, FP oCh MP. 

2006 Landstinget i Kalmar län V S, V, MP 

2006 Landstinget i Uppsala län A M, C, FP, KD 

2006 Landstinget i Värmland V S, V 

2006 Landstinget i Östergötland A M, C, FP, KD, VrinneViliStan 

2006 Landstinget Kronoberg A M, C, FP, KD 

2006 Landstinget Sörmland Bl S, FP, MP 

2006 Landstinget Västernorrland V S, V 

2006 Landstinget Västmanland A M, C, FP, KD, MP, SjukVårdSpartiet 

2006 Norrbottens läns landsting V S, V, MP 

2006 Region Skåne A M, C, FP, KD, MP 

2006 Stockholms läns landsting A M, C, FP, KD 

2006 Västerbottens läns landsting V S, V, MP 

2006 Västra Götalandsregionen Bl S,C,FP 

2006 Örebro läns landsting V S 
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2010 Jämtlands läns landsting V S,V 

2010 Landstinget Blekinge V S,V,MP 

2010 Landstinget Dalarna V S,V,MP 

2010 Landstinget Gävleborg Bl S,C,MP 

2010 Landstinget i Jönköpings län A M,FP,KD,C, MP 

2010 Landstinget i Kalmar län V S, V, MP 

2010 Landstinget i Uppsala län A M,C,FP,KD 

2010 Landstinget i Värmland A M,C,FP,KD, MP, SjukVårdSpartiet 

2010 Landstinget i Östergötland A M, C, FP,KD,VrinneViliStan 

2010 Landstinget Kronoberg A M,C,FP,KD 

2010 Landstinget Sörmland Bl S, FP, MP 

2010 Landstinget Västernorrland A M, C, FP,KD,MP, SjukVårdSpartiet 

2010 Landstinget Västmanland V S,V,MP 

2010 Norrbottens läns landsting V S,V,MP 

2010 Region Gotland V S,V,MP 

2010 Region Halland A M,C,FP,KD, MP 

2010 Region Skåne A M,C,FP,KD, MP 

2010 Stockholms läns landsting A M,C,FP,KD 

2010 Västerbottens läns landsting V S,V, MP 

2010 Västra Götalandsregionen V S, V, MP 

2010 Örebro läns landsting V S, V, MP 



 45 

    

2014 Jämtlands läns landsting V S, V, MP 

2014 Landstinget Blekinge V S, V, MP 

2014 Landstinget Dalarna V S, V, MP 

2014 Landstinget Gävleborg Bl S, V, C, MP 

2014 Landstinget i Jönköpings län A M, C, FP, KD 

2014 Landstinget i Kalmar län V S, V, MP 

2014 Landstinget i Uppsala län V S, V, MP 

2014 Landstinget i Värmland A M, C, FP, KD, MP, SJVP 

2014 Landstinget i Östergötland Bl S, C, FP, MP 

2014 Landstinget Kronoberg V S, V, MP 

2014 Landstinget Sörmland Bl S, C, FP, MP 

2014 Landstinget Västernorrland V S, V. MP 

2014 Landstinget Västmanland V S, V, MP 

2014 Norrbottens läns landsting V S, V, MP 

2014 Region Gotland V S,V, MP 

2014 Region Halland A M, C, FP, KD, MP 

2014 Region Skåne V S, MP 

2014 Stockholms läns landsting A M, C, FP, KD 

2014 Västerbottens läns landsting V S, V, MP 

2014 Västra Götalandsregionen A M, C, FP, KD, MP 

2014 Örebro läns landsting V S, V, MP 
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