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Abstract		
“How	gender	affects	political	representation	in	Danish	municipalities”	
	
This	 thesis	 investigates	how	gender	affects	 the	 interests	and	attitudes	of	politicians,	 and	how	 it	
manifests	in	the	current	political	landscape	of	Danish	municipalities,	as	well	as	contributing	to	the	
literature	of	representation	in	political	science	by	its	unique	focus	on	gender	and	representation.	
	
The	data	shows	a	clear	difference	between	male	and	female	politicians	according	to	their	stance	
on	 gender	 equality	 and	 their	 area	of	 interest	 in	 local	 politics,	 e.g.	 healthcare,	 the	disabled,	 and	
childcare.	However,	when	the	politicians	are	asked	specific	questions	about	resolving	political	 is-
sues,	there	are	no	differences	between	the	answers	of	men	and	women.	Women	do	not	suggest	
any	other	solutions	to	these	issues	than	men	do.		
	
Turning	our	eyes	to	the	current	politics	 in	the	Danish	municipalities,	 the	data	show	that	women	
want	to	allocate	more	money	to	childcare,	the	disabled	and	healthcare,	but	they	fail	 to	do	so	 in	
municipalities	where	they	either	possess	a	great	number	of	seats	or	possess	important	positions,	
e.g.	the	position	of	mayor.	However,	 it	seems	that	women	have	an	impact,	 if	they	possess	both.	
When	both	plenty	and	in	power,	women	can	make	a	difference	for	the	allocation	of	funds	towards	
these	areas,	but	at	the	same	time,	they	do	not	do	much	for	the	municipal	engagement	in	gender	
politics.	
	
To	conclude,	this	thesis	shows	that	it	is	important	to	look	at	the	descriptive	characteristics	of	poli-
ticians	in	Danish	municipalities	when	discussing	the	relationship	between	politics	and	representa-
tion.	
	
Keywords:	Political	representation,	Gender,	Danish	municipalities,	Priorities,	Equal	rights,	descrip-
tive	and	substantive	representation.	
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Kapitel	1:	Indledning		
	
”Jeg	tror	og	haaber,	at	vor	Deltagelse	i	Arbejdet	ikke	skal	blive	værdiløs,	idet	der	dog	er	mange	

Omraader,	hvor	Kvinderne	ser	og	føler	dybere	end	Mændene”.	
-	Marie	Prytz,	medlem	af	Vig-Asmindrup	Sogneråd,	1909	(Kvinfo:	2016).	

	
Da	Marie	Prytz	blev	valgt	til	Sognerådet	for	110	år	siden,	var	det	med	et	håb	om,	at	hun	og	de	an-
dre	kvinder,	der	 for	 første	gang	blev	valgt	 ind,	 ville	 få	 indflydelse	på	kommunernes	politik.	Året	
efter	kvinderne	fik	stemmeret	til	kommunalvalgene	i	1908,	blev	der	valgt	127	kvinder	ind	i	kom-
munernes	bestyrelser	og	sogneråd	(Kvinfo:	2016).	Allerede	dengang	var	der	en	klar	fornemmelse	
af,	 at	nogle	områder	 i	 særlig	 grad	 var	 tiltænkt	 kvinderne,	hvorfor	de	primært	 fik	 tildelt	 poster	 i	
social-,	 skole-	og	 kulturudvalgene,	hvad	de	da	også	 selv	efterspurte	 (ibid.).	 I	 årene	efter	øgedes	
kvindernes	andel	gradvist	frem	til	2007,	hvorefter	andelen	af	kvinder	i	kommunalpolitik	er	stagne-
ret	omkring	de	30%.	I	dag	besidder	kvinderne	32,8%	af	pladserne	i	 landets	kommunalbestyrelser	
og	byråd,	og	det	diskuteres,	om	det	er	nok	til,	at	vi	i	dag	kan	tale	om	en	lige	repræsentation	mel-
lem	kønnene	i	Danmark.	Hvor	nogle	mener,	at	det	er	tilnærmelsesvist	tæt	på	en	lige	fordeling	me-
ner	andre,	at	det	stadig	er	langt	fra	en	reel	afspejling	af	vælgerne	(Dahlerup:	2018).	Men	hvorfor	
er	det	overhovedet	relevant,	at	politikerne	afspejler	vælgerne?		
	
Bhatti	et.	al.	peger	på	flere	grunde	til,	at	en	politisk	afspejling	af	vælgerne	er	relevant	at	diskutere	i	
en	 politisk	 kontekst.	 For	 det	 første	 kan	politikernes	 afspejling,	 eller	mangel	 på	 samme,	 være	 et	
billede	på	de	generelle	 skævvridninger,	der	er	 i	 samfundets	magtstrukturer	 (Bhatti	et.	al.	2017).	
Dernæst	kan	man	tale	om,	at	politikere	med	forskellige	baggrunde	kan	tænkes	at	have	forskellige	
tilgange	 til	 arbejdet	 i	 kommunerne.	 For	 det	 tredje	 kan	 politikernes	 afspejling	 af	 vælgerne	 have	
betydning	for	vælgernes	tillid	til	det	politiske	system,	hvorfor	det	kan	have	betydning	for	den	de-
mokratiske	legitimitet	(ibid.).	Slutteligt	peges	også	på	et	retfærdighedsargument,	der	går	på,	at	det	
er	 uretfærdigt	 at	 50%	 af	 vælgerskaren	 er	 kvinder,	 samtidigt	med	 at	 kvinderne	 kun	 besidder	 en	
tredjedel	 af	 pladserne	 i	 kommunalbestyrelserne.	 Sidstnævnte	 indebærer	 en	 forventning	 om,	 at	
kønnet	har	betydning	for	repræsentanternes	politiske	holdninger.	Netop	denne	antagelse	kommer	
til	at	spille	en	stor	rolle	i	dette	speciale,	der	undersøger	problemformuleringen:		
”Hvordan	adskiller	kvindelige	kommunalpolitikeres	interesser	sig	fra	mandliges,	og	hvilken	betyd-
ning	har	det	for	den	førte	politik	i	kommunerne?”.		
	
Specialet,	du	nu	skal	 læse,	undersøger,	hvordan	en	baggrundsvariabel	som	køn,	kan	have	betyd-
ning	for	politikeres	repræsentationsfokus.	Man	kan	stille	spørgsmålstegn	ved,	hvorfor	det	lige	skal	
være	køn,	der	er	omdrejningspunktet	og	ikke	andre	baggrundsfaktorer	som	eksempelvis	etnicitet	
eller	alder.	Grunden	til,	at	køn	har	 fået	 lov	at	spille	hovedrollen	 i	dette	speciale	er,	at	køn	er	en	
faktor,	der	også	i	historisk	perspektiv,	har	fyldt	og	til	stadighed	fylder	meget	i	vores	demokratiske	
udvikling.	 Lige	 siden	 kvinderne	 fik	 stemmeret	 til	 kommunalvalgene	 i	 1908	 har	 man	 diskuteret,	
hvad	det	har	haft	af	betydning,	at	kvinder	har	fået	adgang	til	politisk	magt.		
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Set	i	et	internationalt	perspektiv	er	det	et	anerkendt	faktum,	at	køn	spiller	en	væsentlig	rolle	for	
politik	og	magtstrukturer,	så	anerkendt	at	der	eksisterer	et	akademisk	tidsskrift	blot	med	det	for-
mål,	at	udbrede	viden	inden	for	dette	felt	(Politics	and	Gender).	I	den	internationale	forskning	på	
området,	 er	 det	 særligt	 kvinders	 deskriptive	 og	 substantive	 repræsentation,	man	 er	 begyndt	 at	
forske	i	 (Beckwith:	2011,	Campbell	et.	al.:	2010,	Celis	&	Childs:	2012,	Childs	&	Lovenduski:	2013,	
Dahlerup:	2018,	Grey:	2006,	Wängnerud:	2009,	m.fl.).	Eksempelvis	kan	det	nævnes,	at	blandt	de	
20	mest	citerede	artikler	fra	”Politics	and	Gender”	omhandler	9	artikler	et	fokus	på	køns	betydning	
i	en	repræsentationskontekst.	Det	er	dog	langt	fra	et	område,	der	er	nok	viden	om,	og	der	opfor-
dres	på	det	kraftigste	til	mere	forskning	af,	hvordan	forskellige	repræsentationsformer	har	betyd-
ning	for	politik	(Taylor-Robinson:	2014).	Det	er	dette	felt,	som	dette	speciale	skriver	sig	ind	i,	ved	
at	se	på,	hvordan	køn	har	betydning	for	den	deskriptive	og	substantive	repræsentation	i	en	kom-
munalpolitisk	kontekst	anno	2019.	Det	teoretiske	argument	går	på,	at	køn	har	betydning	for	politi-
keres	repræsentation,	fordi	køn	kan	påvirke,	hvilke	værdier	og	fokusområder,	man	har	som	politi-
ker.	Deraf	følger,	at	andelen	af	kvinder	i	politik	også	vil	have	betydning	for	den	politik,	der	føres	i	
kommunerne.	Af	samme	grund	vil	det	undersøges,	hvilke	effekter	andelen	af	kvinder	har	på	kom-
munernes	politiske	og	økonomiske	prioriteringer,	og	specialet	undersøger	således,	hvilken	betyd-
ning	den	deskriptive	repræsentation	af	kvinder	har	for	den	substantive	repræsentation	i	kommu-
nerne.		
	
Som	læser	kan	man	spørge,	hvorfor	det	er	relevant	at	se	på	kommunalpolitik	 i	en	repræsentati-
onskontekst?	Traditionelt	har	langt	de	fleste	studier	behandlet	repræsentation	på	nationalt	niveau	
(Downs:	2014).	 I	 takt	med	den	 stigende	decentralisering	 i	 vestlige	demokratier	er	der	 imidlertid	
behov	for	mere	viden	om,	hvad	der	foregår	på	subnationalt	niveau	(ibid.).	Eftersom	kommunerne	
har	store	frihedsgrader,	hvad	angår	forvaltningen	af	borgernes	skattepenge,	er	det	ikke	ligegyldigt,	
hvordan	de	politiske	organer	ser	ud.	Ydermere	kan	man	forestille	sig,	at	det	vil	være	nogle	andre	
parametre,	der	påvirker	politikernes	adfærd	lokalt	versus	nationalt	(ibid.),	og	Downs	efterspørger	i	
den	 forbindelse	 noget	mere	 forskning,	 der	 behandler	 lokalpolitikeres	 adfærd.	Dette	 speciale	 bi-
drager	med	en	sådan	viden.	Udover,	at	det	er	interessant	i	sig	selv	at	vide	noget	mere	om	repræ-
sentation	i	en	dansk	kommunalpolitisk	kontekst,	er	der	også	metodiske	argumenter	for,	at	det	er	
fordelagtigt	at	se	på	kommuner.	For	det	første	har	dette	speciale	som	mål	at	udføre	kvantitative	
analyser	 af	 sammenhængen	mellem	politikernes	 køn	 og	 den	 efterfølgende	 politik.	 Her	 bidrager	
kommunerne	 med	 en	 langt	 større	 population	 end	 Folketinget,	 der	 kun	 har	 179	 medlemmer.	 I	
kommunerne	er	der	rundt	regnet	2400	politikere,	og	derfor	langt	flere	at	sprede	undersøgelsen	ud	
over.	
	
Empirisk	vil	dette	speciale	bidrage	med	en	omfattende	undersøgelse	af	danske	kommunalpolitike-
res	 repræsentationsfokus	gennem	en	 spørgeskemaundersøgelse,	der	er	 sendt	ud	 til	 alle	 landets	
politikere.	Heraf	vil	det	undersøges,	om	køn	har	betydning	for	de	forskelle	og	ligheder,	der	er	mel-
lem	politikerne.	 Baseret	 på	 disse	 fund	 vil	 det	 undersøges,	 om	 andelen	 af	 kvindelige	 politikere	 i	
kommunernes	kommunalbestyrelser	og	 topposter	har	betydning	 for	de	politiske	og	økonomiske	
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prioriteringer,	kommunerne	laver.	Her	vil	der	blive	brugt	nogle	nøgletal,	der	er	indhentet	fra	Dan-
marks	Statistik,	Ligestillingsministeriet	og	Økonomi-	og	Indenrigsministeriet.	Specialets	datagrund-
lag	består	således	af	en	blanding	af	survey-data	og	nøgletalsdata,	og	kan	dermed	både	undersøge	
subjektive	 holdningsforskelle	 på	 tværs	 af	 køn	 og	 de	 politiske	 konsekvenser	 heraf	 i	 de	 konkrete	
kommunale	prioriteringer.		
	
Strukturen	for	opgaven	følger	en	klassisk	afsnitsinddeling,	hvorfor	det	første	afsnit	vil	redegøre	for	
de	teorier,	der	danner	fundamentet	for	opgavens	hypoteser.	Her	trækkes	der	både	på	den	gene-
relle	repræsentationslitteratur	og	teori	 inden	for	kønsforskning.	Dernæst	følger	et	metodeafsnit,	
der	vil	præcisere	opgavens	design	og	operationaliseringer.	Herunder	vil	 til-	og	 fravalg	blive	præ-
senteret,	så	det	fremgår	klart	og	tydeligt,	hvilke	fordele	og	ulemper	der	kan	være	ved	det	valgte	
design.	 I	 forlængelse	heraf	 følger	 analyseafsnittet,	 der	 vil	 præsentere	 specialets	 resultater.	 Som	
det	vil	fremgå	af	analysen,	er	der	lavet	utrolig	mange	modeller,	og	da	det	ikke	er	muligt	at	fremvi-
se	alle	modeller	i	deres	fulde	længde,	er	der	lavet	et	online	appendiks	(link),	hvor	alle	modellerne	
fremgår.	Appendikset	tæller	ikke	med	i	ordoptællingen	eller	bedømmelsen,	men	er	vedlagt	for	at	
øge	gennemskueligheden	af	undersøgelsen.	Efter	analysen	følger	et	diskussionsafsnit,	der	både	vil	
gå	ind	i	en	metodisk	diskussion	af	analysens	resultater	og	diskutere	specialets	samlede	opfyldelse	
af	 forskningskriterierne.	 Specialet	 afsluttes	med	en	 konklusion,	der	opsummerer	 analysens	 fund	
og	de	samfundsmæssige	implikationer	heraf.		
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Kapitel	2:	Teori	
	
Dette	 teoriafsnit	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 problemformuleringen:	 ”Hvordan	 adskiller	 kvindelige	
kommunalpolitikeres	interesser	sig	fra	mandliges,	og	hvilken	betydning	har	det	for	den	førte	poli-
tik	 i	 kommunerne?”.	Først	gives	et	historisk	 tilbageblik	 for	at	give	 læseren	en	 forståelse	 for	den	
litteratur,	og	de	samfundsbegivenheder	der	har	 ledt	op	til	den	repræsentationslitteratur,	vi	har	 i	
dag.	En	litteratur,	som	danner	fundamentet	for	dette	speciale.	Herefter	vil	begreberne	"repræsen-
tation",	"deskriptiv	repræsentation"	og	"substantiv	repræsentation"	defineres.	Med	afsæt	i	disse	
begrebsafklaringer	vil	jeg	gå	videre	til	teorier,	der	i	højere	grad	kredser	om	problemstillingen.	I	den	
forbindelse	vil	indsigter	fra	kønsforskningen	inddrages.	Først	vil	det	teoretiseres,	hvordan	kvinde-
interesser	kan	forstås,	da	det	er	et	koncept,	der	langt	fra	er	enighed	om	i	litteraturen.	En	central	
indsigt	fra	at	have	analyseret	disse	uenigheder	i	litteraturen	er,	at	man	har	undersøgt	kvindeinte-
resser	 på	 tre	 forskellige	 niveauer,	 som	 ikke	 nødvendigvis	måler	 det	 samme.	 I	 dette	 speciale	 vil	
kvindeinteresser	blive	dekomponeret	til	disse	tre	niveauer	eller	betydninger,	som	hver	 især	dan-
ner	udgangspunktet	for	en	hypotese.	Dernæst	vil	anden	del	teoretisere,	hvornår	kvinder	kan	tæn-
kes	at	få	indflydelse	på	den	politik,	der	føres	i	kommunerne.	Her	vil	teorier	om	andele	og	magtpo-
sitioner	inddrages	for	at	udlede	hypoteser	om,	hvornår	kvinder	kan	få	politisk	indflydelse.		
	
	

2.1	Historisk	oprids		
	
Lige	siden	Edmund	Burke’s	tale	til	vælgerne	i	Bristol	i	1774,	er	det	blevet	debatteret,	hvem	politi-
kerne	skal	repræsentere	og	hvordan	(Eulau	et.	al.:	1959).	Burke’s	tale	omhandlede,	hvorvidt	politi-
kere	skal	repræsentere	lokale	eller	nationale	interesser	(ibid.:	744).	Talen	blev	startskuddet	til	en	
årelang	diskussion	om	politikeres	rolle,	samt	debatter	om	politikeres	repræsentationsforpligtelser	
over	 for	deres	vælgere.	 I	samme	årti	opstod	både	Den	Franske	og	Amerikanske	Revolution,	som	
for	alvor	satte	hjul	under	repræsentationsdebatten	(Palmer:	2014).	I	Frankrig	omhandlede	revolu-
tionen	en	kamp	for,	at	almindelige	mennesker	skulle	have	politisk	indflydelse,	hvor	revolutionen	i	
USA	omhandlede	en	uafhængighedskamp	fra	England.	Sloganet	under	Den	Amerikanske	Revoluti-
on	”No	taxation	without	representation!”	indrammer	ganske	fint	amerikanernes	kamp	for	et	opgør	
med	det	engelske	herredømmes	magt	(ibid.).	Amerikanernes	argument	gik	på,	at	det	var	urimeligt,	
at	England	kunne	indkræve	skatter	af	amerikanerne,	uden	at	amerikanerne	selv	havde	indflydelse	
herpå	(ibid.).	De	to	revolutioner	har	det	til	fælles,	at	de	skabte	en	ny	opfattelse	af	repræsentation,	
som	fra	da	af	blev	set	som	en	menneskeret;	en	universel	ret	til	at	få	indflydelse	på	de	beslutninger,	
der	påvirker	én	selv	(Pitkin:	1967,	3).	Denne	opfattelse	blev	senere	brugt	af	suffragetterne,	der	 i	
starten	af	1900-tallet	 argumenterede	 for,	 at	 kvinder	 skulle	have	 ret	 til	 at	 repræsentere	 sig	 selv.	
Suffragetterne	mente,	 at	det	 var	udemokratisk	at	udelukke	kvinder	 fra	den	politiske	arena	med	
det	 daværende	 argument,	 at	 de	 blev	 repræsenteret	 af	 mændene	 (Kvinfo:	 ”Valgret”).	 I	 stedet	
kæmpede	de	for,	at	kvinder	skulle	inkluderes	i	politik	for	derigennem	at	få	indflydelse	på	den	lov-
givning,	der	også	vedrørte	dem	(ibid.).		
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Inden	for	forskningsverdenen	skete	der	store	fremskridt	inden	for	repræsentationslitteraturen,	da	
Hanna	Pitkin	skrev	”The	Concept	of	Representation”	i	1967;	en	epokegørende	bog	inden	for	denne	
litteratur.	I	bogen	fremlægger	Pitkin	sit	bud	på,	hvordan	man	skal	forstå	begrebet	repræsentation.	
En	forståelse	der	vendes	tilbage	til	i	næste	afsnit.	Siden	Pitkins	bog	er	der	løbet	meget	vand	i	åen,	
og	repræsentationsforskningen	er	vokset	eksponentielt.	I	takt	med	den	stigende	interesse	for	fel-
tet,	er	forskningen	gået	i	mange	retninger.	Fælles	for	litteraturen	er	en	gennemgående	interesse	
for,	hvordan	vores	repræsentanter	forvalter	den	magt,	der	er	blevet	dem	givet.	Indtil	1995	var	køn	
ikke	 en	 del	 af	 repræsentationslitteraturen	 -	måske	 fordi	 Pitkin	 ikke	 tillagde	 køn	 en	 særlig	 vægt	
(Childs	&	 Lovenduski:	 2013).	Det	ændrede	 sig	 imidlertid	med	Anne	Phillips’	 bog	 ”The	Politics	of	
Presence”,	hvori	Phillips	beskriver,	hvordan	politikeres	karakteristika	har	betydning	for	den	politik,	
der	bliver	ført	(Phillips:	1995).	Fra	at	køn	ikke	var	noget	man	tillagde	større	betydning,	blev	det	nu	
uundgåeligt	at	se	bort	fra	køn	i	repræsentationsdebatten	(Childs	&	Lovenduski:	2013).		
	
	

2.2	Begrebsafklaring	
	
Som	nævnt	skrev	Hanna	Pitkin	bogen	”The	Concept	of	Representation”	i	1967,	som	på	mange	må-
der	 kan	 opfattes	 som	 repræsentationslitteraturens	 stamfader	 (Pitkin:	 1967).	 Heri	 diskuterer	 og	
definerer	hun	begrebet	repræsentation,	og	det	er	hendes	forståelse,	som	langt	de	fleste	forskere	
skriver	sig	op	af	den	dag	 i	dag	(eksempelvis	Mansbridge:	1999,	Grey:	2006,	Celis	&	Childs:	2012,	
Wängnerud	&	Sundell:	2012,	Rehfeld:	2009).	Af	samme	grund	er	det	denne	forståelse,	som	dette	
speciale	 tager	 sit	 udgangspunkt	 i.	 Pitkin	 skriver,	 at	 repræsentation	 grundlæggende	 betyder,	 at	
man	synliggør	noget	 igen	(Pitkin:	1967,	8).	Deler	man	ordet	op	i	”re-”	og	”presentation”	betyder	
det	en	”gen-præsentation”.	Det	kan	synes	en	smule	abstrakt,	fordi	formuleringen	både	indebærer,	
at	 noget	 er	 til	 stede	 samtidig	med,	 at	 det	 ikke	 er	 synligt.	Det	 kan	 forklares	 på	denne	måde:	 En	
gruppe	(A)	er	ikke	selv	til	stede	i	et	beslutningsrum,	hvorfor	gruppen	synliggøres	af	repræsentan-
ten	(B),	der	er	til	stede.	Når	A	ikke	selv	er	til	stede,	er	A	heller	ikke	synlig,	og	derfor	gør	B	gruppen	
synlig	igen,	ved	at	handle	på	A’s	vegne	(Pitkin:	1967,	9).	Med	andre	ord	arbejder	en	repræsentant	
for	at	fremme	og	synliggøre	interesser	på	vegne	af	en	gruppe,	som	ikke	selv	kan	være	til	stede.		
	
Pitkin	understreger,	at	vi	skal	forstå	repræsentation	som	et	begreb,	der	er	uafhængigt	af	demokra-
tibegrebet.	Vi	kan	godt	have	repræsentation	uden	et	demokrati,	men	det	er	svært	at	have	et	de-
mokrati	uden	repræsentation	(Pitkin:	1967).	Således	kan	en	konge	sagtens	ses	som	en	repræsen-
tant	for	sit	folk,	selvom	han	ikke	er	demokratisk	valgt	(ibid.,	2).	Men	selvom	demokrati	ikke	er	en	
nødvendig	betingelse	for	repræsentation,	er	langt	de	fleste	demokratier	i	dag	repræsentative,	og	
mange	knytter	derfor	de	to	begreber	sammen	(ibid.).	Grundet	dette	speciales	interessefelt	vil	re-
præsentation	ses	i	en	demokratisk	kontekst,	og	repræsentanter	vil	i	denne	opgave	være	synonymt	
med	kommunalpolitikere.	
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I	en	demokratisk	kontekst	betyder	repræsentation,	at	folket	er	til	stede	i	beslutningsrummet	uden	
faktisk	at	være	til	stede.	Det	vil	sige,	at	de	valgte	politikere	står	og	handler	for	befolkningen	ved	at	
præsentere	befolkningens	interesser	og	gøre	disse	synlige.	(Pitkin:	1967).	Det	leder	til	spørgsmålet	
om,	hvad	der	ligger	i	forståelsen	af	at	”stå	for”	og	”handle	for”	nogen?	Hvornår	kan	man	sige,	at	
repræsentanterne	faktisk	repræsenterer	befolkningen?	Pitkin	forsøger	at	besvare	dette	spørgsmål	
ved	at	dele	repræsentationen	op	i	to	former:	deskriptiv	og	substantiv	repræsentation.	I	de	følgen-
de	to	afsnit	vil	disse	repræsentationsformer	blive	præsenteret	og	defineret.	Inden	da	kræves	imid-
lertid	en	teoretisk	afgrænsning.	Det	skal	nævnes,	at	substantiv	såvel	som	deskriptiv	repræsentati-
on	 står	 i	modsætning	 til	 en	mere	 formalistisk	 tilgang	 til	 repræsentation,	 der	 traditionelt	 vægter	
accountability	som	det	væsentligste	element	for	repræsentation.	I	en	formalistisk	tilgang	er	fokus	
på,	om	vælgerne	kan	holde	deres	 repræsentanter	ansvarlige	 for	de	beslutninger,	der	 træffes	på	
vælgernes	 vegne	 (ibid.).	 I	 dette	 speciale	 fokuseres	 der	 udelukkende	 på	 deskriptiv	 og	 substantiv	
repræsentation,	hvorfor	der	ikke	tildeles	accountability	større	vægt.		
	
	

2.2.1	Deskriptiv	repræsentation	
	
Deskriptiv	 repræsentation	betyder	grundlæggende,	at	 repræsentationen	 først	er	opnået,	når	 re-
præsentanterne	afspejler	dem,	som	de	forsøger	at	repræsentere	på	en	række	relevante	karakteri-
stika	 (Pitkin:	1967).	Her	handler	det	om,	hvem	repræsentanten	er,	 fremfor	hvad	vedkommende	
gør.	Det	fundamentale	princip	er,	at	repræsentanterne	afspejler	vælgerne	med	næsten	matema-
tisk	præcision	(ibid.).	Grunden	til	dette	fokus	er	en	forventning	om,	at	sammensætningen	netop	vil	
få	betydning	for	de	valg,	der	træffes.	Deri	ligger	er	en	formodning	om,	at	en	retfærdig	afspejling	vil	
føre	til	repræsentative	beslutninger	(ibid.).	Denne	formodning	er	stærkt	debatteret	i	litteraturen.	
På	den	ene	 side	 virker	det	 intuitivt	plausibelt,	 at	det	er	dem	med	de	 samme	karakteristika,	der	
bedst	kan	sætte	sig	ind	i	en	gruppes	problemstillinger,	og	derfor	er	de	bedst	egnede	til	at	repræ-
sentere	 denne	 gruppe.	 På	 den	 anden	 side	 er	 det	 ikke	 nødvendigvis	mennesker	med	de	 samme	
egenskaber,	som	bedst	repræsenterer	hinanden.	Pitkin	peger	eksempelvis	på,	at	psykisk	syge	må-
ske	 ikke	 bliver	 bedst	 repræsenteret	 af	 andre	 psykisk	 syge,	 fordi	 de	mangler	 ressourcerne	 til	 at	
kæmpe	for	politisk	interessevaretagelse	(Pitkin:	1967,	89).	
	
Relevant	for	dette	speciale	går	debatten	på,	hvornår	kvinder	har	opnået	en	tilstrækkelig	andel	af	
pladserne	i	kommunalbestyrelserne,	til	at	man	kan	sige,	at	der	er	opnået	deskriptiv	repræsentati-
on.	Kvinder	udgør	som	bekendt	50%	af	befolkningen,	men	besidder	 langt	fra	50%	af	de	politiske	
embeder	i	kommunerne.	Dahlerup	spørger	i	den	forbindelse,	om	man	kan	tale	om	en	lige	repræ-
sentation,	når	kvinder	 stadig	besidder	 langt	under	halvdelen	af	de	politiske	embeder	 (Dahlerup:	
2018).	 Ser	man	på	dansk	 kommunalpolitik	 var	 2017	 året	 for	 det	 bedste	 valgresultat	 for	 landets	
kvindelige	kommunalpolitikere.	Aldrig	har	procenten	for	kvindelige	politikere	været	højere	end	da	
andelen	ramte	32,8%	i	2017	(Berlingske:	2017).	Men	Dahlerup	spørger,	om	vi	ville	anse	det	som	en	
lige	fordeling,	hvis	fordelingen	blev	vendt	om,	og	det	var	mændene	der	blot	kunne	snige	sig	op	på	
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en	tredjedel	af	posterne	(Dahlerup:	2018)?	Ud	fra	et	deskriptivt	repræsentationsideal	bør	kvinder	
udgøre	samme	andel	af	kommunalbestyrelserne,	som	de	gør	i	vælgergrupperne,	hvorfor	man	ikke	
kan	anse	idealet	som	opfyldt	endnu	(ibid.).		
	
	

2.2.2	Substantiv	repræsentation	
	
En	anden	repræsentationsform	er	den,	som	Pitkin	kalder	substantiv	repræsentation	(Pitkin:	1967).	
Denne	repræsentationsform	er	karakteriseret	ved,	at	man	handler	på	vegne	af	nogen,	og	i	mod-
sætning	til	deskriptiv	repræsentation	har	man	her	fokus	på,	hvad	repræsentanterne	gør	 fremfor	
hvem	de	er.	Når	man	bruger	begrebet	substantiv	repræsentation,	er	det	fordi	man	er	nysgerrig	på,	
hvilke	interesser	politikerne	arbejder	for	at	fremme.	Det	kan	være	alt	fra	en	ideologi	til	en	mærke-
sag	eller	en	bestemt	gruppe	eller	et	erhverv	(ibid.).	Mange	forskere	beskæftiger	sig	således	med	
begrebet,	fordi	det	er	en	måde	at	analysere,	hvilke	interesser	der	bliver	fremmet	af	repræsentan-
terne	(Campbell	et.	al.:	2010,	Raaum:	2005,	Marker:	1999,	Wängnerud:	2009,	m.fl.).		
Inden	 for	dette	speciales	 interessefelt	bruges	begrebet	substantiv	 repræsentation	 til	at	vurdere,	
om	politikerne	arbejder	 for	at	 fremme	kvinders	 interesser.	 Jævnfør	argumenterne	 fra	deskriptiv	
repræsentation,	forelægger	der	en	forventning	om,	at	kvinder	vil	repræsentere	kvinder	og	kvinde-
interesser.	Det	 leder	 imidlertid	 til	 spørgsmålet;	hvad	er	kvindeinteresser?	Og	hvornår	er	kvinder	
repræsenteret?	
	
Mange	har	analyseret	 kvinders	 interesser	med	udgangspunkt	 i	 ligestillingspolitik,	men	der	er	en	
stor	og	vedvarende	uenighed	i	litteraturen,	når	det	kommer	til	netop	dette	begreb.	I	det	følgende	
afsnit	vil	jeg	derfor	debattere,	hvordan	vi	skal	forstå	substantiv	repræsentation	i	et	kvindeperspek-
tiv,	samt	udlede	hypoteser,	der	kan	måle	kvindeinteresser	på	tre	forskellige	niveauer.	Det	følgen-
de	 afsnit	 indleder	 således	 første	 del	 af	 dette	 speciales	 interessefelt,	 som	 er	 hvorvidt	 kvindelige	
politikere	forfølger	nogle	andre	interesser	end	mænd.	Næste	del	af	teoriafsnittet	vil	debattere	den	
anden	del	af	specialets	interessefelt,	der	omhandler	de	beslutninger	der	gennemføres.	Her	er	det	
kvinders	indflydelse	på	den	førte	politik,	som	er	interessant,	og	det	vil	teoretiseres,	hvornår	kvin-
der	kan	tænkes	at	få	indflydelse	på	de	politiske	prioriteringer,	der	foregår	i	kommunerne.		
	
	

2.3	Hvad	er	kvindeinteresser?	
	
Som	nævnt	er	der	i	litteraturen	stor	uenighed	om,	hvordan	vi	skal	forstå	begrebet	kvindeinteres-
ser.	Uenigheden	er	karakteriseret	ved	et	skel	mellem	dem,	der	opfanger	kvinder	som	en	gruppe,	
der	har	noget	til	fælles	i	kraft	af	deres	køn	(Phillips:	1995),	og	dem	der	mener,	at	det	er	stereotypi-
serende	 at	 omtale	 kvinder	 som	 en	 homogen	 gruppe,	 der	 har	 samme	 holdninger	 til	 politiske	
spørgsmål	(Reingold	&	Swers:	2011).	Hvor	nogle	mener,	at	kvinder	har	helt	ensrettede	interesser,	
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mener	 andre,	 at	 der	 kan	 være	 lige	 så	 stor	 forskel	 på	 kvinders	 interne	 holdninger,	 som	mellem	
kvinder	og	mænd	som	gruppe	(Swers:	1998).	I	sidste	ende	er	det	dog	et	empirisk	spørgsmål,	hvor-
vidt	og	hvordan	kvinders	interesser	adskiller	sig	fra	mænds,	og	det	er	netop	dén	empiriske	under-
søgelse,	som	dette	speciale	bidrager	med.	
	
Først	må	det	 dog	 afklares,	 hvorfor	 forskere	 har	 så	 forskellige	 opfattelser	 af	 kvinders	 interesser,	
idet	det	har	betydning	for,	hvordan	spørgsmålet	skal	undersøges	empirisk.	Beckwith	peger	på,	at	
det	måske	kan	have	noget	at	gøre	med,	at	det	er	på	 forskellige	niveauer,	at	 forskere	behandler	
substantiv	 repræsentation	af	 kvinders	 interesser	 (Beckwith:	 2011).	Hvor	nogle	undersøger	over-
ordnede	interesser	som	ligestilling	mellem	kønnene	(Raaum:	2005,	Campbell	et.	al.:	2010,	Loven-
duski:	2005,	Wängnerud	&	Sundell:	2012),	bruger	andre	begrebet	til	at	se,	hvordan	kvinder	diffe-
rentierer	 sig	 på	holdningsspørgsmål	 (sådanne	eksempler	 kan	 ses	 i	Wängneruds	 litteraturreview:	
2009).	Beckwith	mener,	at	vi	 i	 stedet	bør	dekomponere	konceptet	”kvindeinteresser”	 til	 tre	 for-
skellige	betydninger:	 interesser,	emner	og	præferencer	(Beckwith:	2011).	Ifølge	Beckwith	knytter	
interesser	sig	til	kvinders	livschancer	og	muligheder,	emner	knytter	sig	til	de	områder,	hvor	kvin-
der	kan	mobilisere	sig	politisk,	og	præferencer	kan	karakteriseres	som	holdninger	 til	et	 specifikt	
emne	 (ibid.).	 Således	 identificerer	 Beckwith	 kvinders	 adgang	 til	 politisk	magt	 som	 en	 interesse,	
fordi	det	har	betydning	for	kvinders	lige	vilkår,	at	de	har	adgang	til	magt	i	samme	grad	som	mænd	
(ibid.).	Et	emne	kan	eksempelvis	være	barselsorlov,	og	præferencer	kan	være	holdninger	til	bar-
selsorlov.	Kvinder	kan	således	anse	barselsorlov	som	et	mere	centralt	emne	end	mænd,	men	have	
forskellige	holdninger,	når	det	 kommer	 til	 den	politik,	der	 skal	 føres	på	området.	Hvor	nogle	 vil	
vægte	familiens	frihed	til	at	fordele	barselsperioden,	som	man	vil,	vil	andre	vægte	det	ligestillings-
hensyn,	der	ligger	i	øremærket	barsel	til	mænd.	Denne	niveauinddeling	er	afbilledet	i	figur	1:				
	
Figur	1:	Tre	niveauer	af	kvindeinteresser	

	
Note:	Barsel	er	udelukkende	brugt	som	eksempel.		
	
Med	denne	opdeling	 i	 interesser,	emner	og	præferencer	kan	Beckwith	forklare,	hvorfor	vi	ser	så	
stor	uenighed	i	litteraturen,	når	det	kommer	til	operationaliseringen	af	kvindeinteresser.	Det	synes	
logisk,	at	der	vil	være	forskel	på	kongruensen	i	kvinders	opfattelser,	alt	efter	om	man	undersøger	

	

	3.	Præference	

	2.	Emne	

	1.	Interesse	 	Ligestilling	

	Barselsorlov	

	
Holdninger	til	
øremærket	

barsel	
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holdningen	til	kvinders	generelle	ligestillingsniveau	i	samfundet	eller	kvinders	holdninger	til	speci-
fikke	emner.		
	
Beckwiths	forståelse	af	kvindeinteresser	som	noget,	der	kan	måles	på	tre	forskellige	niveauer,	er	
særlig	brugbar	for	dette	speciale,	der	gerne	vil	analysere	nuancerne	i	kvinders	substantive	repræ-
sentation.	Således	åbnes	der	op	for,	at	kvinder	kan	være	enige	på	nogle	generelle	punkter,	samti-
dig	med,	at	de	kan	være	mere	differentierede	på	konkrete	politiske	spørgsmål.	Jeg	vil	nu	gå	i	dyb-
den	med	 en	 teoretisk	 afklaring	 af	 henholdsvis	 interesser,	 emner	 og	 præferencer,	 samt	 løbende	
udlede	hypoteser,	der	kan	måle	de	tre	niveauer	af	kvindeinteresser.		
	
	

2.3.1	Interesser	
	
Beckwith	definerer	komponenten	”interesser”	ud	fra	en	overordnet	erkendelse	af,	at	kvinder	lever	
i	en	verden,	hvor	de	gerne	vil	leve	under	samme	forhold	som	mænd	og	derigennem	have	de	sam-
me	livsmuligheder	(Beckwith:	2011,	424).	Heri	ligger	en	antagelse	om,	at	det	endnu	ikke	er	tilfæl-
det,	at	kvinder	og	mænd	har	samme	livsmuligheder.	Beckwith	mener,	at	så	længe	kvinder	er	poli-
tisk	marginaliserede	og	har	en	ulige	adgang	til	 juridisk	og	politisk	magt,	vil	det	være	en	universel	
interesse	at	opnå	fuld	 inklusion	 i	politiske	 institutioner	(Beckwith:	2011,	428).	 Interesser	handler	
således	både	om,	at	kvinder	skal	have	samme	muligheder	som	mænd	for	at	leve	det	liv,	de	vil,	og	
samtidig	have	samme	adgang	til	magt	(Beckwith:	2011).	Dette	handler	grundlæggende	om	at	opnå	
ligestilling	 og	 et	 fravær	 af	 diskrimination	mellem	 kønnene.	 Dette	 kan	mænd	 såvel	 som	 kvinder	
være	optagede	af,	men	givet	 forståelsen	af	kvinder	som	marginaliserede	 relativt	 til	mænd	 i	den	
nuværende	politiske	magtstruktur,	 forventes	det,	at	kvinder	er	mere	optagede	af	 ligestilling	end	
mænd.	Konkret	betyder	det	i	en	kommunalpolitisk	kontekst,	at	kvinder	kan	forventes	at	oppriori-
tere	de	ligestillingsredegørelser,	som	kommunerne	hvert	andet	år	skal	indsende	til	Ligestillingsmi-
nisteriet.	Ligeledes	forventes	det,	at	kvinder	generelt	er	mere	optagede	af	ligestillingsspørgsmål	i	
kommunerne	end	mænd,	hvilket	leder	til	specialets	første	hypotese:		
	
H1:	 Kvindelige	 kommunalpolitikere	 vil	 være	 mere	 optagede	 af	 ligestillingsspørgsmål,	 herunder	
ligestillingsredegørelserne	i	kommunerne,	end	mandlige	kommunalpolitikere.		
	
	

2.3.2	Emner	
	
Beckwith	definerer	“emner”	som	udgangspunkter	for	mobilisering	(Beckwith:	2011).	Det	vil	sige,	at	
“emner”	er	et	redskab,	som	kvinder	kan	bruge	til	at	mobilisere	sig	politisk	(ibid.).	Af	samme	grund	
vil	 “emner”	 i	en	kvindepolitisk	kontekst	være	defineret	 som	områder,	der	er	 særligt	 relateret	 til	
kvindekønnet	 -	 enten	 som	 følge	 af	 biologiske	 årsager	 (brystcancer,	 abortmuligheder)	 eller	 som	
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følge	af	sociokulturelle	årsager	(børnepolitik)	(Lovenduski:	2001;	745).	Idéen	om,	at	kvinder	skulle	
have	nogle	emner,	som	de	 i	 særlig	grad	er	optagede	af,	 stammer	 fra	Phillip’s	bog	 fra	1995	”The	
Politics	of	Presence”,	eller	på	dansk	”Kvindernes	tilstedeværelse”	(Dahlerups	oversættelse:	2018).	
Heri	argumenterer	Phillips	for,	at	der	skal	flere	kvinder	ind	på	den	politiske	arena,	eftersom	kvin-
der	er	de	bedst	egnede	til	at	repræsentere	andre	kvinder	og	deres	behov	(Phillips:	1995).	Phillips	
mener,	at	det	hænger	sammen	med,	at	mænd	og	kvinder	lever	i	to	forskellige	verdener,	hvor	det	
er	forskellige	oplevelser	og	erfaringer	man	gør	sig	i	kraft	af	sit	køn	(ibid.).	De	oplevelser	man	har	
som	kvinde	kan	ikke	adresseres	af	mænd,	fordi	mænd	aldrig	vil	kunne	sætte	sig	ind	i	den	verden,	
som	kvinder	 lever	 i	 (Phillips:	1995,	Wängnerud	&	Sundell:	2012).	Thomas	og	Grey	argumenterer	
ligeledes	for,	at	der	vil	være	nogle	områder,	som	er	mere	saliente	for	kvinder	end	mænd,	da	det	er	
forskelligt,	hvilke	politikker,	der	påvirker	de	to	køn	(Thomas:	1994,	Grey:	2006).	Eftersom	vi	stadig	
lever	 i	 en	 verden,	 hvor	 det	 er	 kvinderne,	 der	 bærer	 størstedelen	 af	 ansvaret	 for,	 at	 familielivet	
fungerer,	 vil	 det	 alt	 andet	 lige	 være	 et	 andet	 politisk	 fokus,	 som	 kvinderne	 besidder	 (Thomas:	
1994).	Et	fokus	på	emner,	der	i	højere	grad	vil	være	centreret	omkring	familiepolitik	og	kvinderet-
tigheder	sammenlignet	med	mænds	fokus.	Da	det	er	forskellige	erfaringer	man	gør	sig	i	kraft	af	sit	
køn,	vil	det	altså	være	forskellige	politiske	emner,	man	lægger	vægt	på.		
I	en	kommunalpolitisk	kontekst	forventes	det,	at	kvinder	i	særlig	grad	vægter	velfærdsemner	som	
børn	 og	 unge	 (dagtilbud	 og	 folkeskole),	 samt	ældre,	 social-	 og	 handicapområdet	 højere	 på	 den	
politiske	og	økonomiske	dagsorden.		Disse	står	i	modsætning	til	emner	som	erhverv-	og	beskæfti-
gelse,	 anlægsinvesteringer	 og	 miljøbeskyttelse,	 som	 ifølge	 teorien	 ikke	 kan	 karakteriseres	 som	
emner,	der	i	særlig	grad	er	saliente	for	kvinder.		
	
Dette	leder	til	specialets	anden	hypotese:		
	
H2:	Kvinder	vil	 i	højere	grad	end	mænd	være	optagede	af	at	få	velfærdsemner	på	kommunernes	
politiske	og	økonomiske	dagsorden.		
		
Her	må	det	tilføjes,	at	der	er	nogle	forskere,	der	mener,	at	vi	 ikke	må	tilskrive	kvinder	en	særlig	
dagsorden,	da	det	potentielt	kan	objektivisere	kvinderne	(Reingold	&	Swers:	2011).	Såfremt	det	er	
tilfældet,	kan	man	undre	sig	over,	hvorfor	køn	i	så	fald	skal	forstås	og	tilskrives	værdi	som	en	cen-
tral	uafhængig	variabel	(Thomas:	1994).	Hvis	vi	skal	kunne	argumentere	for,	at	køn	har	betydning	
for	politik,	må	denne	betydning	være	relateret	til	køn.	Desuden	kan	man	argumentere	for,	at	hvis	
alle	kvinder	er	 indlejret	 i	den	stereotype	kultur,	vi	 lever	under,	så	vil	det	også	være	nogle	andre	
emner,	der	optager	dem.	Præmissen	for,	at	det	er	relevant	at	se	på	køn	som	en	uafhængig	varia-
bel	må	være,	at	der	er	en	logisk	teoretisk	slutning	mellem	køn	og	substantiel	repræsentation,	som	
i	dette	tilfælde	er	de	emner,	der	kommer	på	den	politiske	dagsorden.	Det	synes	realistisk	at	for-
vente,	at	denne	slutning	eksisterer,	eftersom	det	er	en	tilbagevendende	antagelse	i	litteraturen,	at	
kvinder	er	optagede	af	andre	emner	end	mænd	 (Campbell	et.	 al:	2010,	Wängnerud:	2009,	Tho-
mas:	1994).	
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2.3.3	Præferencer	
	
Den	sidste	komponent	af	”kvindeinteresser”	er	det	niveau,	der	kan	betegnes	som	kvinders	“præfe-
rencer”.		Her	vil	kvinder	positionere	sig	i	forhold	til	hinanden,	da	det	vil	være	forskellige	argumen-
ter,	de	vil	finde	mest	tungtvejende	(Beckwith:	2011).	Når	der	i	litteraturen	peges	på,	at	kvinder	er	
en	heterogen	gruppe,	der	repræsenterer	flere	slags	interesser,	er	det	ofte	et	fund,	der	er	baseret	
på	dette	tredje	niveau	af	konceptet	”kvindeinteresser”	(Celis	&	Childs:	2012).	Det	vil	sige,	at	for-
skere	der	 finder,	 at	 kvinder	er	meget	uenige,	ofte	 vil	 finde	dette	 i	 relation	 til	 konkrete	politiske	
spørgsmål	(Wängnerud:	2009).		
Et	eksempel	på,	hvordan	kvinder	kan	positionere	sig	på	dette	niveau,	kan	være	i	forhold	til	et	em-
ne	som	børns	vilkår.	Hvor	nogle	kvinder	kan	have	den	holdning,	at	børns	vilkår	bedst	understøttes	
ved	at	give	moderen	bedre	vilkår	 til	 at	passe	barnet	 i	hjemmet,	 kan	andre	være	optagede	af	at	
sikre	bedre	vilkår	for	børn	i	pasningstilbuddene.	Man	kan	derfor	forvente,	at	kvinder	vil	være	in-
ternt	ulig	hinanden	og	samlet	ikke	ulig	mænd,	når	det	gælder	stillingtagen	til	specifikke	emner.		
På	baggrund	heraf	kan	den	tredje	hypotese	udledes:		
	
H3:	 Kvindelige	 kommunalpolitikere	 vil	 differentiere	 sig	holdningsmæssigt	 på	 kvindepolitiske	em-
ner,	hvorfor	kvinders	politiske	holdninger	til	disse	emner	ikke	vil	afvige	systematisk	fra	mænds.	
	
	

2.3.4	Opsummering	
	
Eftersom	de	overordnede	 ligestillingsforhold,	der	forbedrer	kvinders	 livsmuligheder,	må	være	en	
interesse,	som	langt	de	fleste	kvinder	vil	være	interesserede	i	at	forbedre,	forventes	det,	at	kvin-
der	vil	være	meget	enige,	når	det	kommer	til	 interesser,	og	i	høj	grad	vil	distancere	sig	fra	deres	
mandlige	kollegaer.	Derimod	forventes	det,	at	der	vil	findes	en	lidt	større	variation,	når	det	kom-
mer	 til	emner,	da	mange,	men	 langt	 fra	alle,	vil	være	enige	om,	hvilke	emner,	der	er	vigtige	 for	
dem.	Den	største	variation	blandt	kvinder	må	imidlertid	forventes	at	være	på	holdningsspørgsmål,	
da	andre	elementer	end	køn	kan	forventes	at	spille	ind	på	kvinders	holdninger	til	politiske	spørgs-
mål.	Det	leder	til	den	fjerde	hypotese,	der	lyder:		
	
H4:	Kvinder	vil	være	homogene	i	deres	opfattelser,	når	det	kommer	til	interesser,	mindre	homo-
gene	når	det	kommer	til	emner,	og	mindst	homogene	i	forhold	til	præferencer.	
	
	
Opsummerende	kan	det	konkluderes,	at	en	substantiv	repræsentation	af	kvinders	interesser	hand-
ler	om	tre	elementer.	Ser	man	på	de	overordnede	interesser,	handler	det	om	at	arbejde	for	 lige	
vilkår,	fravær	af	diskrimination	og	lige	livsmuligheder.	I	forhold	til	emner,	kan	det	konkluderes,	at	
vi	lever	i	en	kultur,	hvor	mænd	og	kvinder	har	forskellige	livsoplevelser	og	gør	sig	forskellige	erfa-
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ringer,	hvorfor	det	vil	være	nogle	andre	emner,	som	kvinder	vil	være	optagede	af.	Derudover	for-
ventes	det,	at	kvinder	differentierer	sig	holdningsmæssigt	på	disse	emner.		
Efter	at	have	teoretiseret,	hvordan	substantiel	repræsentation	kan	forventes	at	udmønte	sig	i	en	
repræsentation	 af	 kvinders	 interesser,	 emner	 og	 præferencer,	 er	 det	 nu	 interessant	 at	 se	 på,	
hvornår	dette	får	betydning	i	praksis?	Næste	del	af	teoriafsnittet	vil	således	behandle	spørgsmålet:	
Hvornår	får	kvinder	indflydelse	på	den	politik,	der	føres	i	kommunerne?	
	
	

2.4	Hvornår	kan	kvinder	få	indflydelse?	
	
Denne	del	af	teoriafsnittet	beskæftiger	sig	med,	hvornår	kvinder	har	mulighed	for	at	få	deres	ind-
flydelse	gjort	gældende	politisk;	med	andre	ord,	hvornår	den	deskriptive	repræsentation	af	kvin-
der	vil	udmønte	sig	i	en	substantiv	repræsentation	af	kvindeinteresser.	I	det	følgende	vil	det	teore-
tiseres,	 hvordan	 andelen	 af	 kvinder	 i	 kommunernes	 bestyrelser/byråd	og	 på	 politiske	 topposter	
kan	tænkes	at	have	betydning	for	den	kommunale	politik,	der	bliver	ført.			
	
	

2.4.1	Andelens	betydning		
	
Et	tilbagevendende	begreb	inden	for	køns-	og	repræsentationsforskningen	er	”critical	mass”	eller	
som	det	kaldes	på	dansk;	”kritisk	masse”	(Dahlerups	oversættelse:	2018).	Begrebet	betegner	den	
skillelinje	eller	tærskelværdi,	hvorefter	kvinder	har	mulighed	for	at	få	indflydelse.	Begrebet	stam-
mer	 oprindeligt	 fra	 kernefysik,	 og	 bruges	 til	 at	 præcisere	 den	 mængde	 af	 spaltbart	 materiale,	
hvorefter	 der	 sker	 en	 kædereaktion,	 der	 ikke	 længere	 kan	 stoppes	 eller	 gøres	 om	 (Dahlerup:	
2018).	Tankegangen	er	overført	til	køns-	og	minoritetsforskningen,	og	betegner	her	det	antal	eller	
den	andel,	 der	 skal	 til	 af	 den	pågældende	gruppe,	 hvorefter	politikken	aldrig	bliver	den	 samme	
igen	(ibid.).	Traditionelt	har	tærskelværdien	været	sat	til	30%,	men	ifølge	Dahlerup	er	dette	et	ar-
bitrært	 niveau,	 da	 der	 ikke	 forelægger	 nogen	 teoretisk	 begrundelse	 for,	 at	 tærskelværdien	 skal	
ligge	netop	her	(Dahlerup:	2006).	Det	er	imidlertid	den	tærskelværdi,	man	bruger	i	litteraturen,	og	
derfor	også	den	værdi,	der	vil	blive	brugt	i	dette	speciale.		
	
Argumentet	bag	kritisk	masse	er	tredelt,	og	præsenteres	af	Kanter	(1977);	1.	Når	der	er	nok	kvin-
der	kan	de	danne	alliancer	og	påvirke	hele	gruppens	kultur,	2.	Med	en	stigning	i	kvinders	relative	
antal	 kan	kvinder	begynde	at	differentiere	 sig	 fra	hinanden	og	 forfølge	 flere	 forskellige	mål,	3.	 I	
takt	med	det	øgede	antal,	 kan	 kvinder	 støtte	 flere	 kvinder	 i	 at	 blive	 en	del	 af	 gruppen	 (Kanter:	
1977).	Selvom	Kanter	ikke	selv	bruger	begrebet	kritisk	masse	til	at	beskrive	dette	fænomen,	er	det	
denne	forklaring,	som	forskere	i	dag	læner	sig	op	af,	når	de	argumenterer	for,	at	kritisk	masse	har	
betydning	(Dahlerup:	2018,	Lovenduski:	2005,	Raaum:	2005).	Ifølge	Raaum	er	opfyldelsen	af	kritisk	
masse	 med	 til	 at	 øge	 den	 deskriptive	 såvel	 som	 substantive	 repræsentation,	 eftersom	 kvinder	
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hjælper	andre	kvinder	 ind	i	gruppen	(deskriptiv)	og	fordi	kvinder	får	 indflydelse	i	takt	med	deres	
øgede	andel	(substantiv)	(Raaum:	2005).		
	
Kanter	fokuserer	selv	på	gruppedynamikker	i	en	erhvervskontekst,	men	hendes	teoretiske	bidrag	
er	ofte	blevet	brugt	af	politologer	i	en	politisk	kontekst	(Dahlerup:	2018,	Lovenduski:	2005).	Grun-
den	til	dette	kan	måske	findes	i	Kanters	universelle	forklaringer	på,	hvorfor	gruppers	proportioner	
har	betydning	for	de	dynamikker,	der	eksisterer	mellem	dem,	hvorfor	de	kan	bredes	ud	til	alle	si-
tuationer,	der	 involverer	gruppedynamikker	 (Kanter:	1977).	Når	Kanter	taler	om	grupper,	mener	
hun	grupper,	der	er	homogene,	når	det	kommer	til	køn	eller	etnicitet,	men	hun	understreger,	at	
dynamikkerne	 kan	bredes	ud	 til	 alle	 former	 for	 grupper,	 hvor	 der	 kan	 identificeres	 en	dikotomi	
(unge	vs.	gamle,	blinde	vs.	seende,	homoseksuelle	vs.	heteroseksuelle,	osv.)	(ibid.).		
Gennem	analyser	af	erhvervslivet	udvikler	hun	en	typologi	over	fire	gruppefordelinger	og	beskri-
ver,	hvilke	dynamikker	der	eksisterer	inden	for	hver	af	disse	grupperinger.	Når	der	er	0%	af	en	so-
cial	gruppe	(her	kvinder)	til	stede,	kalder	hun	grupperingen	”uniform”.	Her	er	det	kun	den	tilstede-
værende	gruppe	(her	mænd)	der	bliver	set	og	hørt.	Er	der	mellem	0	og	15%	kvinder	til	stede	er	
gruppen	”skewed”	(skævvredet).	Her	er	det	umuligt	for	kvinderne	at	danne	alliancer,	der	er	store	
nok	til	at	give	dem	indflydelse.	Kvinderne	vil	blot	fungere	som	symboler	for	deres	egen	kategori,	
da	de	ikke	vil	opnå	reel	indflydelse.	De	vil	hurtigt	blive	opfattet	som	repræsentanter	for	deres	ka-
tegori	 frem	 for	 individer	med	 forskelligartede	 holdninger.	 Ligeledes	 vil	 andelen	 være	 så	 lille,	 at	
kvinderne	i	højere	grad	vil	blive	brugt	til	at	understrege	mændenes	domicil,	fordi	de	vil	blive	opfat-
tet	som	en	gruppe	der	ikke	passer	ind	i	den	mandsdominerede	arena	(Kanter:	1977).	Er	der	mel-
lem	15	og	40%	kvinder	kaldes	fordelingen	”tilted”	(tiltet).	Til	trods	for	at	fordelingen	stadig	vil	gav-
ne	majoriteten	mest,	begynder	der	at	være	kvinder	nok	til,	at	de	kan	påvirke	hele	gruppens	kultur.	
De	er	ligeledes	nok	til	at	kunne	differentiere	sig	fra	hinanden,	så	de	ikke	længere	opfattes	som	én	
enig	gruppe.	Når	der	er	mellem	40	og	50%	kvinder	vil	grupperingen	være	”balanced”,	og	først	her	
kan	man	tale	om	en	balanceret	repræsentation,	hvor	mænd	og	kvinder	agerer	på	lige	vilkår	(Kan-
ter:	1977).	
	
Med	sin	undersøgelse	fra	1977	viser	Kanter,	at	gruppers	relative	størrelse	har	betydning	for	den	
måde,	man	opfatter	minoritetsgruppen,	samt	hvornår	denne	gruppe	bliver	stor	nok	til	at	kunne	få	
indflydelse.	Hun	understreger,	hvorfor	det	er	vigtigt	at	se	på	andele,	da	forskellige	andele	har	for-
skellige	konsekvenser	for	gruppedynamikkerne.	Dette	leder	til	femte	hypotese,	som	lyder:		
	
H5:	Jo	større	andel	kvinder	udgør	af	et	byråd	eller	kommunalbestyrelse,	desto	højere	prioriteres	
kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	i	kommunen.	
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2.4.2	Kvinders	adgang	til	magtfulde	poster		
	
Såvel	Kanter	som	Dahlerup	peger	på,	andele	ikke	er	nok,	når	man	taler	om	kvinders	mulighed	for	
at	få	politisk	indflydelse	(Kanter:	1977,	Dahlerup:	2018).	Vi	må	også	se	på	kvinders	hierarkiske	pla-
ceringer	i	politik;	placeringer	som	Dahlerup	i	dag	finder	dybt	problematiske	(Dahlerup:	2018).	Hun	
peger	på	seks	 identificerbare	dimensioner	 i	politik,	hvor	det	er	tydeligt,	at	mændene	dominerer:	
den	numeriske	repræsentation,	den	politiske	arbejdsplads,	den	vertikale	og	horisontale	kønsopde-
ling,	lovgivningen	og	diskursen.	Hendes	pointe	er,	at	der	er	forskel	på	mænd	og	kvinders	status	i	
samtlige	dimensioner	i	politik	(ibid.).	Udover	den	numeriske	repræsentation,	hvis	betydning	der	er	
redegjort	for	ovenfor,	er	interessen	i	dette	speciale,	hvordan	den	vertikale	fordeling	af	kvinder	har	
betydning	for	kvinders	mulighed	for	at	udføre	substantiv	repræsentation.	Spørgsmålet	er,	hvilken	
betydning	kvinders	adgang	til	magt	har	for	det,	der	bliver	gennemført	i	kommunerne.		
	
Ser	man	på	den	vertikale	kønsfordeling	 i	kommunerne,	er	der	en	klar	skævvridning	 i	mændenes	
favør.	Selvom	kvinderne	sad	på	42,9%	af	pladserne	i	børneudvalgene	i	2009,	hvilket	var	højt	sam-
menlignet	med	deres	andel	i	økonomi-	og	teknik	udvalgene,	hvor	andelen	var	henholdsvis	22,3%	
og	20,5%,	var	det	alligevel	mændene,	der	besad	formandsskabet	i	64,3%	af	børneudvalgene	(Bæk-
gaard	&	Kjaer:	2012).	I	økonomi-	og	teknikudvalgene	var	det	henholdsvis	84,7%	og	81,6%	der	hav-
de	en	mandlig	formand	(ibid.).	Det	er	bemærkelsesværdigt,	at	kvinderne	forbigås,	når	det	kommer	
til	formandsskabet,	selv	på	områder	der	traditionelt	opfattes	som	deres	domæne	(ibid.).	Ser	man	
på	andelen	af	kvinder	på	borgmesterposterne	bliver	denne	forskel	endnu	tydeligere.	Her	besiddes	
14	ud	af	de	98	borgmesterposter	af	en	kvinde,	hvilket	svarer	til	en	andel	på	14,2%	(Danske	Kom-
muner:	2017).			
	
Der	er	ingen	tvivl	om,	at	der	er	forskel	på,	hvordan	mænd	og	kvinder	fordeler	sig	på	politiske	top-
poster.	Spørgsmålet	er,	hvad	denne	fordeling	har	af	betydning	for	den	politik,	der	bliver	ført.	Her	
er	der	ikke	så	meget	teori	at	trække	på,	hvorfor	specialet	her	giver	et	væsentligt	bidrag	til	littera-
turen.	De	fleste	studier	har	primært	beskæftiget	sig	med	den	deskriptive	fordeling	og	undersøgt	
grundene	bag	kvinders	underrepræsentation	(Bækgaard	&	Kjaer:	2012,	Dahlerup:	2018,	Dahlerup:	
1988,	Lovenduski:	2005).	Men	hvad	denne	underrepræsentation	reelt	betyder	er	mindre	klart.	Det	
må	dog	forventes,	at	kvinders	magtpositioner,	eller	mangel	på	samme,	alt	andet	lige	vil	have	be-
tydning	for,	hvordan	der	prioriteres	i	kommunerne.	Det	leder	til	sjette	hypotese,	der	lyder:		
	
H6:	Jo	flere	topposter	der	besiddes	af	kvinder,	jo	mere	vil	kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	
prioriteres	i	kommunen.			
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2.4.3	En	kombination	af	andele	og	topposter	
	
På	baggrund	af	ovennævnte	forventninger	til	betydningen	af	kvinders	andele	og	deres	adgang	til	
politiske	topposter,	kan	man	også	forvente,	at	en	kombination	af	begge	komponenter	vil	 føre	til	
en	høj	grad	af	politisk	 indflydelse.	Det	synes	plausibelt,	at	kvindelige	politikere	har	størst	chance	
for	at	få	indflydelse,	hvis	de	både	er	mange,	og	har	nogle	fordelagtige	topposter.	Det	leder	til	sy-
vende	og	sidste	hypotese,	der	lyder:		
	
H7:	 Kvinders	 indflydelse	 på	 kommunernes	 politik	 forøges,	 når	 de	 besidder	 en	 stor	 en	 andel	 af	
pladserne	i	kommunalbestyrelserne	samtidig	med,	at	de	også	besidder	en	stor	andel	af	topposter-
ne	i	kommunen.	
	
	
Det	bør	nævnes,	at	der	også	er	en	tredje	komponent	som	kan	påvirke	kvindelige	politikeres	mulig-
hed	 for	 at	 få	 indflydelse.	 Denne	 komponent	 relaterer	 sig	 hverken	 til	 kvinders	 andel	 eller	 deres	
magtpositioner,	 men	 omhandler	 de	 kulturelle	 barrierer,	 der	 eksisterer	 i	 politiske	 arenaer.	 Her	
handler	det	om	de	kulturelle	normer	og	strukturer,	som	er	indlejrede	i	den	enkelte	og	den	politi-
ske	kontekst,	 som	kan	gøre	det	meget	 svært	 for	kvinder	at	 få	deres	 indflydelse	gjort	gældende.	
Sådanne	normer	er	 funderet	 i	patriarkalske	magtstrukturer,	hvor	man	traditionelt	har	udelukket	
kvinder	fra	betydningsfulde	erhverv	(Lovenduski:	2005).	Flere	forskere	peger	på,	at	sådanne	nor-
mer	eksisterer	(ibid.),	men	at	de	samtidigt	er	svære	at	måle,	da	normerne	eksisterer	under	over-
fladen	(Raaum:	2005).	Eftersom	det	er	svært	at	operationalisere	kulturelle	barrierer	og	normer,	og	
fordi	der	må	være	nogle	begrænsninger	for	specialets	omfang,	vil	denne	komponent	ikke	optræde	
yderligere	i	dette	speciale.		
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2.5	Oversigt	over	hypoteserne	
	
H1:	 Kvindelige	 kommunalpolitikere	 vil	 være	 mere	 optagede	 af	 ligestillingsspørgsmål,	 herunder	
ligestillingsredegørelserne	i	kommunerne,	end	mandlige	kommunalpolitikere.		
	
H2:	Kvinder	vil	 i	højere	grad	end	mænd	være	optagede	af	at	få	velfærdsemner	på	kommunernes	
politiske	og	økonomiske	dagsorden.		
	
H3:	 Kvindelige	 kommunalpolitikere	 vil	 differentiere	 sig	holdningsmæssigt	 på	 kvindepolitiske	em-
ner,	hvorfor	kvinders	politiske	holdninger	til	disse	emner	ikke	vil	afvige	systematisk	fra	mænds.	
	
H4:	Kvinder	vil	være	homogene	i	deres	opfattelser,	når	det	kommer	til	interesser,	mindre	homo-
gene	når	det	kommer	til	emner,	og	mindst	homogene	i	forhold	til	præferencer.	
	
H5:	Jo	større	andel	kvinder	udgør	af	et	byråd	eller	kommunalbestyrelse,	desto	højere	prioriteres	
kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	i	kommunen.			
	
H6:	Jo	flere	topposter	der	besiddes	af	kvinder,	jo	mere	vil	kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	
prioriteres	i	kommunen.			
	
H7:	Kvinders	indflydelse	på	kommunernes	politik	forøges,	når	de	besidder	en	stor	en	andel	af	
pladserne	i	kommunalbestyrelserne	samtidig	med,	at	de	også	besidder	en	stor	andel	af	topposter-
ne	i	kommunen.	
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Kapitel	3:	Metode	
	
I	dette	afsnit	vil	de	metodiske	til-	og	fravalg,	der	ligger	bag	specialets	analyse,	blive	uddybet.	Før-
ste	underafsnit	indeholder	en	kort	begrundelse	for,	hvorfor	det	metodisk	set	er	interessant	at	bru-
ge	kommuner	som	case.	Dernæst	følger	en	beskrivelse	af	specialets	forskningsdesign,	der	blandt	
andet	indbefatter	en	spørgeskemaundersøgelse,	der	er	sendt	ud	til	alle	landets	kommunalpolitike-
re.	Overvejelser	 i	 forbindelse	med	udarbejdelsen	af	 spørgeskemaet	vil	blive	delt,	 så	det	 fremgår	
tydeligt,	hvilke	valg	der	er	taget	i	forbindelse	med	udformningen	af	spørgeskemaet.	Selve	spørge-
skemaet	er	vedhæftet	som	bilag,	såfremt	læseren	ønsker	at	se	spørgeskemaet	i	sin	samlede	læng-
de	(bilag	2).	Dernæst	følger	en	operationalisering	af	de	variable,	der	bruges	i	specialet.	Operatio-
naliseringen	følger	den	inddeling,	der	fremgår	af	teoriafsnittet,	hvorfor	variablene	til	første	del	af	
analysen:	”Kvinders	 interesser,	emner	og	præferencer”,	vil	blive	operationaliseret	 først.	Herefter	
vil	variablene	til	anden	del	af	analysen:	”Kvinders	indflydelse	på	kommunalpolitik”,	blive	operatio-
naliseret.	Anden	del	beskæftiger	sig	udelukkende	med	objektive	nøgletal,	der	er	 fundet	via	Dan-
marks	Statistiks,	Ligestillingsministeriets	og	Økonomi-	og	Indenrigsministeriets	hjemmesider.	Efter	
operationaliseringen	 følger	 en	 bortfaldsanalyse	 af	 spørgeskemaundersøgelsen,	 der	 vil	 klargøre,	
hvorvidt	den	indsamlede	stikprøve	er	repræsentativ	i	forhold	til	den	samlede	population	af	kom-
munalpolitikere.	Metodeafsnittet	rundes	af	med	en	beskrivelse	af	de	statistiske	modeller,	der	ud-
gør	fundamentet	for	den	efterfølgende	analyse.		
	
	

3.1	Case	udvælgelse		
	
I	Danmark	har	vi	98	kommuner	med	en	folkevalgt	forsamling	i	byrådet	eller	kommunalbestyrelsen.	
Nordøst	for	Bornholm	ligger	desuden	Christiansø	kommune,	der	administreres	af	Forsvarsministe-
riet,	 hvorfor	 Christiansø	 ikke	 medregnes	 som	 en	 kommune	 i	 kommunalinddelingen	 (Danmarks	
Statistik:	2007).	Da	Christiansø	 ikke	drives	af	folkevalgte	politikere,	vil	kommunen	ikke	 inddrages	
yderligere	i	dette	speciale.		
	
Rent	metodisk	bidrager	kommunerne	med	en	interessant	indsigt,	eftersom	det	er	muligt	at	under-
søge	variationen	i	politikernes	repræsentation	inden	for	den	samme	kulturelle,	retslige	og	institu-
tionelle	 kontekst	 (Wängnerud	&	 Sundell:	 2012).	 Samtidig	nyder	 kommunerne	 stor	 autonomi	 fra	
staten,	hvilket	gør	det	muligt	for	kommunalpolitikerne	at	få	indvirkning	på	den	politik,	der	føres	i	
de	enkelte	kommuner.	Da	det	er	den	samme	kontekst,	kommunerne	arbejder	under,	er	der	mu-
lighed	for	at	sammenligne	de	politiske	prioriteringer	på	tværs	af	kommunerne	og	i	dette	tilfælde	
på	tværs	af	køn.	Wängnerud	og	Sundell	peger	eksempelvis	på,	at	der	kan	ses	en	variation	i	kvin-
ders	relative	status	til	mænd	i	det	svenske	samfund	på	tværs	af	kommunerne,	en	variation	der	er	
affødt	af	andelen	af	kvinder	i	de	kommunale	byråd	gennem	tiden	(ibid.).	Det	er	derfor	interessant	
at	undersøge,	om	der	også	er	en	variation	i	kommunernes	prioriteringer	i	en	dansk	kontekst	som	
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konsekvens	af	kvinders	andele	i	byrådene	og	på	de	politiske	topposter,	samt	om	der	er	en	politisk	
interesse-	emne-	og	præferenceforskel	på	tværs	af	kønnene.		
Som	nævnt	i	indledningen	giver	kommunerne	ligeledes	mulighed	for	at	indsamle	en	stor	stikprøve.	
Hvor	der	er	2432	politikere	i	kommunalpolitik,	er	der	179	politikere	i	Folketinget.	Den	store	popu-
lation	giver	mulighed	for	at	indsamle	en	repræsentativ	stikprøve,	hvilket	er	mindre	realistisk	i	en	
parlamentarisk	kontekst.	
	
	

3.2	Forskningsdesign	og	dataindsamling	
	
Til	at	teste	de	præsenterede	hypoteser	vil	der	bruges	to	typer	data;	surveydata	og	nøgletalsdata.	
Hvor	nøgletal	er	kommunale	data,	der	kan	findes	på	Økonomi-	og	Indenrigsministeriets	hjemme-
side	og	via	Danmarks	Statistik,	er	surveydata	indsamlet	gennem	en	spørgeskemaundersøgelse,	jeg	
selv	har	udviklet	og	indsamlet.		
I	det	følgende	vil	det	beskrives,	hvilke	fordele	og	ulemper	der	er	ved	spørgeskemaets	design,	her-
under	hvilke	til-	og	fravalg	der	er	taget	i	processen	under	udarbejdelsen	af	spørgeskemaet.	Yder-
mere	vil	selve	dataindsamlingsprocessen	blive	præsenteret.		
	
	

3.2.1	Spørgeskemaets	opbygning	
	
Spørgeskemaets	design	er	inspireret	af	Bækgaard	og	Kjaers	undersøgelse	af	kommunalpolitikere	i	
2008	samt	Pedersens	et.	al.	undersøgelse	af	danske	Folketingsmedlemmer	 i	2014.	Derudover	er	
der	udviklet	en	række	spørgsmål,	der	er	tilrettet	den	specifikke	teori,	der	bruges	i	dette	speciale.	
Fælles	 for	 samtlige	 spørgsmålsformuleringer	 og	 svarmuligheder	 er,	 at	 de	 følger	 anbefalingerne,	
der	er	givet	i	bogen	”Metoder	i	Statskundskab”,	kapitel	13	(Møller	Hansen:	2012).		
	
Den	primære	fordel	ved	at	designe	sit	eget	spørgeskema	er,	at	spørgsmålene	bliver	målrettede	i	
forhold	til	at	kunne	svare	på	de	opstillede	hypoteser,	hvilket	øger	målingsvaliditeten	betragteligt	
(Møller	Hansen:	2012).	Desuden	er	der	gjort	forsøg	på	at	øge	målingsvaliditeten	og	reliabiliteten	i	
spørgeskemaet	ved	at	 lave	klare	 spørgsmålsformuleringer,	 ved	at	 tilføje	hjælpe-tekster	og	over-
gangstekster,	ved	at	undgå	ordet	”ikke”	og	ved	at	give	mulighed	for	præcise	afkrydsningsmulighe-
der	(ibid.).		
For	at	undgå	social	desirability	bias	er	der	desuden	anvendt	neutrale	vendinger,	så	det	så	vidt	mu-
ligt	kunne	undgås,	at	respondenterne	svarede	det,	de	tænkte	var	mest	socialt	acceptabelt.		
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Fra	 Bækgaard	 og	 Kjaers	 undersøgelse	 har	 jeg	 brugt	 eller	 ladet	 mig	 inspirere	 af	 følgende	 items	
(Bækgaard	&	Kjaer:	2012):		

- ”Forestil	 dig,	 at	 kommunen	 efter	 kommunalvalget	 2009	 anvender	 nedenstående	 udvalg	
(stående	udvalg	og	økonomiudvalg).	Angiv	 i	 prioriteret	 rækkefølge	de	 tre	af	 kommunens	
udvalg,	som	du	personligt	helst	vil	sidde	i…”	

- ”Mener	du	personligt,	at	kommunen	sammenlignet	med	2009	bør	anvende	flere	eller	fær-
re	ressourcer	på	nedenstående	områder	i	2010?”	

Fra	Pedersens	et.	al.	undersøgelse	har	jeg	brugt	eller	ladet	mig	inspirere	af	følgende	items	(Peder-
sen	et.	al.:	2014):	

- ”Der	 kan	 være	 forskellige	 begrundelser	 for	 at	 tilstræbe	 en	 ligelig	 fordeling	 af	 kvinder	 og	
mænd	i	Folketinget.	Hvor	væsentlig	anser	du	følgende	grunde	for	at	være?”	

- ”Vil	du	sige,	at	ligestilling	mellem	kønnene	er	opnået	i	Danmark	i	dag?”	
- ”Hvordan	synes	du,	dine	personlige	muligheder	er	for	at	påvirke	folketingsgruppens	hold-

ning	i	forskellige	spørgsmål”	
- ”Hvor	ofte	ytrer	du	dig	på	folketingsgruppens	møder?”	
- ”Hvilke	folketingsudvalg	er	du	medlem	af?”	
- ”Hvis	du	frit	kunne	vælge,	hvilket	folketingsudvalg	ville	du	så	helst	være	medlem	af?”	

	
En	fordel	ved	at	lade	sig	inspirere	af	tidligere	forskning,	når	man	designer	sit	spørgeskema,	er,	at	
det	 sikrer	 en	høj	 kvalitet,	 hvis	man	bruger	 formuleringer	 og	 svarkategorier,	 som	andre	har	 haft	
succes	med	 at	 afprøve	 før	 én	 selv	 (Møller	 Hansen:	 2012).	 En	 anden	måde	 at	 øge	 kvaliteten	 af	
spørgeskemaet	er	ved	at	pilotteste	det	blandt	personer,	der	ikke	er	en	del	af	den	rigtige	respon-
dentgruppe	(ibid.).	Under	en	pilottestning	er	det	muligt	at	opfange	upræcise	formuleringer,	fejl	 i	
layout	samt	tekniske	vanskeligheder.	Ligeledes	sikres	det,	at	der	ikke	optræder	systematiske	mis-
forståelser	i	spørgsmålsformuleringerne.	Inden	dette	spørgeskema	blev	sendt	ud	til	politikerne,	er	
det	derfor	blevet	testet	af	23	pilotpersoner,	som	kom	med	feedback	til	spørgeskemaet.		
	
	

3.2.1.1	Overvejelser	om	layout,	struktur	og	svarkategorier	i	spørgeskemaet	
	
Grundet	regler	om	behandling	af	personfølsomme	oplysninger	i	GDPR1,	har	respondenterne	først	
skulle	give	samtykke	til,	at	 jeg	måtte	behandle	deres	data,	 inden	de	kunne	tilgå	spørgeskemaet.	
Aarhus	Universitet	har	udviklet	en	skabelon	til	en	samtykkeerklæring,	som	jeg	har	rettet	til,	så	den	
passer	på	nærværende	speciale.	Denne	er	sat	ind	i	starten	af	spørgeskemaet	(se	bilag	2).	Samtyk-
keerklæringen	er	forholdsvis	lang	at	læse,	hvilket	kan	være	til	gene	for	respondenterne.	Det	er	der	
imidlertid	ikke	noget	at	gøre	ved,	da	det	er	en	lovpligtig	foranstaltning	at	indhente	samtykke.			
	

																																																								
1	Yderligere	oplysninger	om	persondataforordningen	(GDPR)	kan	findes	på	Datatilsynets	hjemmeside:		
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/		
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Til	langt	de	fleste	spørgsmål	er	der	tilføjet	en	”ved	ikke”	svarmulighed.	Der	er	både	argumenter	for	
og	imod	dét	at	inddrage	sådan	en	svarkategori	i	spørgeskemaer	(Møller	Hansen:	2012,	s.	315).	På	
den	ene	side	risikerer	man,	at	respondenterne	ikke	tager	stilling	til	spørgsmålene	og	svarer	”ved	
ikke”	til	alt	for	mange	items,	hvis	man	har	svarmuligheden	med.	Omvendt	risikerer	man,	at	få	et	
skævvredet	billede	af	svarfordelingerne	til	nogle	items,	hvis	respondenterne	tvinges	til	at	krydse	af	
i	en	boks,	som	de	ikke	har	forudsætningerne	for	at	svare	på.	Desuden	kan	svarmuligheden	være	
interessant	at	 inddrage,	fordi	der	kan	være	vigtig	information	at	hente,	hvis	der	er	nogle	spørgs-
mål,	som	nogle	respondenter	konsekvent	ikke	vil	svare	på.	Således	kan	svarmuligheden	også	bru-
ges	til	at	se	mønstre	i	respondentgrupperne,	der	kan	være	lige	så	interessante	som	variationen	på	
de	andre	svarmuligheder.	Det	vurderes,	at	der	er	flere	fordele	end	ulemper	ved	at	inddrage	”ved	
ikke”	svarmuligheden,	hvorfor	denne	er	inddraget	i	denne	spørgeskemaundersøgelse.		
	
En	 anden	 væsentlig	 overvejelse	 i	 forbindelse	med	 spørgeskemaets	 design,	 har	 været	 brugen	 af	
skalaer.	Likert-skalaen	er	blandt	de	mest	populære	skalaer	inden	for	politologien	(Møller	Hansen:	
2012,	s.	312)	og	bruges	også	i	vid	udstrækning	i	dette	spørgeskema.	Her	skal	respondenterne	svare	
på	 spørgsmål,	 der	 kan	 indrammes	 af	 et	 spektrum,	 der	 som	 oftest	 går	 fra	 ”helt	 uenig”	 til	 ”helt	
enig”.	For	at	sikre	kontinuiteten	er	der	foruden	”ved	ikke”-kategorien	brugt	fem	svarkategorier	til	
alle	likert-skalerede	spørgsmål.		
En	anden	skala,	der	er	flittigt	brugt	i	dette	spørgeskema,	er	matrix-skalaen.	Her	gives	responden-
ten	en	række	udsagn	eller	emner,	de	skal	forholde	sig	til	samtidigt.	Ved	at	lave	disse	matrix-skalaer	
giver	man	respondenterne	mulighed	for	at	sammenligne	deres	svar	til	flere	emner	samtidigt,	hvil-
ket	er	relevant	i	denne	undersøgelse,	hvor	respondenterne	bliver	bedt	om	at	prioritere	nogle	em-
ner	over	andre.		
	
Strukturen	for	spørgeskemaet	har	 ligeledes	været	under	kraftig	overvejelse,	da	der	er	 inkluderet	
spørgsmål,	som	for	nogle	kan	opfattes	som	kontroversielle.	Som	det	fremgår	af	teoriafsnittet,	er	
der	eksempelvis	et	fokus	på	politikernes	interesse	i	ligestilling,	hvilket	jeg	frygtede	ville	provokere	
nogle	af	politikerne.	Af	samme	grund	er	det	valgt,	at	disse	spørgsmål	skulle	komme	sidst	i	spørge-
skemaet.	Skulle	nogen	vælge	at	stoppe	deres	besvarelse	under	blokken	med	ligestillingsspørgsmål,	
ville	det	stadig	være	muligt	at	bruge	deres	svar	på	de	første	spørgsmål.	Forudanelsen	viste	sig	des-
værre	at	være	korrekt.	Der	er	mange,	der	har	været	utilfredse	med	min	interesse	for	ligestilling	i	
spørgeskemaet.	 I	 slutningen	af	 spørgeskemaet	har	 respondenterne	haft	mulighed	 for	at	komme	
med	kommentarer,	hvis	de	har	haft	noget,	de	gerne	ville	dele.	Her	har	mange	brugt	muligheden	
for	at	kritisere	netop	denne	sidste	blok	af	spørgsmål,	der	omhandler	ligestilling.	Der	er	ingen	tvivl	
om,	at	mange	politikere	har	følt	sig	provokeret	over	disse	spørgsmål,	og	kritikken	af	dette	løber	op	
i	 45	kommentarer.	 Eftersom	spørgsmålene	har	 ligget	 til	 sidst	 i	 spørgeskemaet,	har	det	heldigvis	
ikke	påvirket	politikernes	svar	på	de	øvrige	spørgsmål.		
	
En	anden	overvejelse,	 i	 forbindelse	med	rækkefølgen	af	spørgsmålene,	har	været	under	blokken	
”præferencer”,	hvor	politikerne	har	skullet	tage	stilling	til	konkrete	politiske	løsningsforslag	inden	
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for	ældrepleje,	børnepasning	og	folkeskoler.	I	håbet	om	at	kontrollere	for	politikernes	trang	til	at	
svare	 konsistent	 på	 spørgsmålene,	 er	 spørgsmålsrækkefølgen	 blevet	 randomiseret.	 Ellers	 kunne	
det	frygtes,	at	nogle	ville	svare,	at	der	skal	være	mere	privatisering	 i	ældreplejen	for	dernæst	at	
svare	det	samme	under	børnepasning	og	skole,	 fordi	de	gerne	vil	være	konsistente	 i	deres	svar.	
Ved	at	randomisere	spørgsmålsrækkefølgen	er	der	kontrolleret	for	dette	bias.		
	
Et	andet	potentielt	bias	kunne	opstå	ift.	politikernes	tilkendegivelse	af,	hvilke	emner	der	er	vigtigst	
for	dem.	Derfor	kommer	blokken	med	spørgsmål	til	politikernes	emnesaliens	bevidst	før	blokken	
med	deres	præferencer,	 fordi	deres	emnevalg	 ikke	skulle	være	påvirket	af,	at	de	 lige	har	skullet	
tage	stilling	til	tre	politiske	spørgsmål	inden	for	nogle	af	emnerne.	Der	kunne	potentielt	være	en	
stor	gruppe	politikere,	der	ville	finde	ældre,	skole	og	børnepasning	mere	salient,	hvis	de	netop	har	
skulle	forholde	sig	til	politiske	spørgsmål	inden	for	disse	tre	emner.		
	
Afsluttende	har	det	været	vigtigt	at	gøre	spørgeskemaet	så	kort	og	præcist	som	muligt.	Derfor	er	
der	kun	stillet	spørgsmål,	som	er	relevante	for	undersøgelsen.	Nogle	politikere	har	tilkendegivet,	
at	de	syntes,	at	jeg	har	spurgt	om	for	lidt,	og	andre	syntes,	at	jeg	har	spurgt	om	for	meget.	Efter-
som	de	 ikke	ved,	hvad	det	præcist	er,	 jeg	vil	undersøge,	vurderes	det	 imidlertid	at	være	en	pas-
sende	 længde.	 Ser	 man	 bort	 fra	 samtykkeerklæringen,	 vurderer	 Qualtrics	 (programmet	 der	 er	
brugt	til	design	og	distribuering),	at	det	vil	tage	ca.	6	min	at	besvare	spørgeskemaet.	I	invitations-
mailen	skrev	jeg	imidlertid	5	min.	fordi	mine	pilottestpersoner	i	gennemsnit	brugte	5	min.	Blandt	
politikerne	har	mange	dog	brugt	 lidt	 længere	tid	(omkring	8-10	min.),	hvorfor	dette	estimat	 ikke	
har	været	helt	retvisende.	 I	den	sidste	reminder-mail	har	 jeg	derfor	rettet	svartiden	til	8	min	(se	
bilag	3).		
	
	

3.2.2	Dataindsamling	
	
Gennem	kommunernes	 individuelle	hjemmesider	har	det	været	muligt	at	 få	adgang	til	alle	kom-
munalpolitikeres	mailadresser.	Disse	er	fundet	manuelt	og	skrevet	ind	på	en	mailliste	i	Qualtrics.		
Spørgeskemaet	blev	sendt	ud	til	alle	landet	kommunalpolitikere	tirsdag	d.	19.	marts	2019.	Deref-
ter	blev	første	reminder	sendt	onsdag	d.	27.	marts,	og	den	anden	og	sidste	reminder	blev	sendt	
fredag	d.	5.	april.	Invitationsmail	såvel	som	de	to	reminder-mails	er	vedlagt	som	bilag	(se	bilag	3).		
Det	er	helt	bevidst,	at	politikerne	har	 fået	tilsendt	spørgeskemaet	på	tre	 forskellige	ugedage,	og	
med	 lidt	over	en	uges	mellemrum.	Det	er	 ikke	alle	kommunalpolitikere,	der	er	på	Rådhuset	alle	
ugens	dage,	og	eftersom	de	fleste	svarer	den	dag,	de	modtager	spørgeskemaet,	vurderedes	det,	at	
der	ville	være	størst	svarprocent	ved	at	tilsende	spørgeskemaet	på	forskellige	hverdage.	Indsam-
lingsperioden	stoppede	onsdag	d.	24	april,	da	svarraten	faldt	drastisk	i	dagene	op	til.	Den	samlede	
stikprøve	nåede	op	på	1033	besvarelser,	hvilket	svarer	til	en	svarrate	på	42,5%.		
I	 følgende	histogram	er	der	dannet	et	overblik	over,	hvor	mange	svar	der	er	kommet	 ind	under	
hele	indsamlingsperioden	fra	d.	27.	marts	til	d.	24.	april:		
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Figur	1:	Histogram	over	svarfordelinger	i	indsamlingsperioden	

	
Note:	Som	det	ses	i	histogrammet	er	de	fleste	svar	modtaget	samme	dag,	som	politikerne	er	blevet	kontak-
tet.	N	=	1033.		
	
Under	indsamlingsperioden	modtog	jeg	en	række	mails	fra	politikere,	der	ikke	ønskede	at	deltage	i	
spørgeskemaundersøgelsen.	De	fik	selvfølgelig	et	pænt	svar,	hvorefter	jeg	gik	ind	og	fjernede	dem	
manuelt	 fra	kontaktlisten,	så	de	 ikke	ville	modtage	reminder-mails.	Størstedelen	argumenterede	
med,	 at	 de	modtager	 flere	 spørgeskemaer	 ugentligt,	 hvorfor	 de	nu	har	 valgt	 at	 sige	 nej	 til	 alle.	
Hvorvidt	 der	 har	 været	 et	 systematisk	 frafald,	 vil	 bortfaldsanalysen	 senere	 i	 metodeafsnittet	
komme	nærmere	ind	på.		
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3.3	Operationalisering	
	
I	det	følgende	afsnit	vil	relevante	variable	blive	operationaliseret,	så	det	fremgår	klart,	hvordan	de	
måles	 i	 undersøgelsen.	 Først	 gennemgås	 operationaliseringen	 for	 hypotese	 1-4,	 der	 omhandler	
mænd	og	kvinders	syn	på	kvindeinteresser	på	tre	niveauer.	Dernæst	operationaliseres	hypotese	5,	
6	og	7,	der	omhandler,	hvornår	kvinder	kan	tænkes	at	få	indflydelse	på	den	kommunale	politik.			
	
	

3.3.1	Del	1:	Kvinders	interesser,	emner	og	præferencer	

	

3.3.1.1	De	afhængige	variable		
	
Som	det	 fremgår	af	teoriafsnittet	skal	kvindeinteresser	operationaliseres	på	tre	niveauer,	hvilket	
udmønter	 sig	 i	 tre	 forskellige	afhængige	variable.	 Således	beskæftiger	hypotese	1	 sig	med	over-
ordnede	 ligestillingsinteresser,	 hypotese	 2	med	 kvindeemner,	 hypotese	 3	med	 præferencer,	 og	
hypotese	 4	 sammenligner	 kvinders	 kongruens	 på	 alle	 tre	 variable.	 Det	 vil	 nu	 operationaliseres,	
hvordan	hvert	af	disse	niveauer	af	kvindeinteresser	vil	blive	målt.		
	
	

Interesser	
	
H1:	 Kvindelige	 kommunalpolitikere	 vil	 være	 mere	 optagede	 af	 ligestillingsspørgsmål,	 herunder	
ligestillingsredegørelserne	i	kommunerne,	end	mandlige	kommunalpolitikere.		
	
Som	det	fremgår	af	teoriafsnittet	skal	interesser	forstås	som	en	overordnet	interesse	i,	at	kvinder	
er	ligestillede	med	mænd	i	forhold	til	indflydelse	og	magtpositioner,	samt	at	der	er	fravær	af	dis-
krimination.	Det	betyder	med	andre	ord,	at	kvinder	har	en	interesse	i	at	have	de	samme	livsmulig-
heder	som	mænd.		
I	spørgeskemaet	bliver	dette	målt	ud	fra	syv	items,	der	relaterer	sig	til	ligestilling	på	et	overordnet	
plan.	Hensigten	med	disse	 syv	 items	er	at	undersøge,	om	 ligestillingspolitiske	 spørgsmål	 vægtes	
højere	blandt	kvinder	end	mænd,	samt	om	kvinder	placerer	sig	ens	på	disse	items.		
En	oversigt	over	disse	mål	er	oplistet	i	tabel	3.3.1.1.:		
	
	
	
	
	
	 	



Kapitel	3:	Metode	

	
Side	28	af	97	

Tabel	3.3.1.1:	Mål	for	”kvindeinteresser”		
	 Spørgsmålsformulering	 Svarmuligheder	
Item	1	 Synes	du,	at	det	er	en	god	idé	at	kommunen	skal	indsen-

de	en	ligestillingsredegørelse	hvert	andet	år	til	Ligestil-
lingsministeriet?	
	

Ja,	det	er	en	rigtig	god	idé	(1)	
Ja,	det	er	en	god	idé	(0,75)	
Hverken	eller	(0,50)		
Nej,	det	er	en	dårlig	idé	(0,25)		
Nej,	det	er	en	rigtig	dårlig	idé	(0)		
Ved	ikke	(.)	

Item	2	 Går	du	op	i,	om	din	kommune	klarer	sig	godt	i	ligestil-
lingsredegørelsen	sammenlignet	med	andre	kommuner?	
	

Ja,	det	er	meget	vigtigt	for	mig	(1)		
Ja,	det	er	vigtigt	for	mig	(0,75)	
Hverken	eller	(0,50)	
Nej,	det	er	ikke	vigtigt	for	mig	(0,25)	
Nej,	det	er	slet	ikke	vigtigt	for	mig	(0)	
Ved	ikke	(.)	

Item	3	 Hvor	meget	fylder	disse	værdipolitiske	områder	for	dig?	
- Ulighed	på	tværs	af	køn	
- Ulighed	på	tværs	af	seksualitet	
- Ulighed	på	tværs	af	etnicitet	
- Ulighed	på	tværs	af	religion	
- Økonomisk	ulighed	på	tværs	af	klasser	

Rigtig	meget	(1)	
Meget	(0,75)	
Hverken	eller	(0,50)	
Lidt	(0,25)	
Meget	lidt	(0)	
Ved	ikke	(.)	

Item	4	 Der	kan	være	flere	begrundelser	for	at	tilstræbe	en	lige	
fordeling	af	kvinder	og	mænd	i	kommunalbestyrelsen	
eller	byrådet.	Hvor	enig	er	du	i	følgende	udsagn?	

- Sammensætningen	af	kommunalpolitikerne	skal	
afspejle	vælgerne.	

- Kvinder	har	en	anden	erfaringsverden,	og	bidrager	
derfor	med	noget	andet	end	mænd.		

- Arbejdsformer	og	diskussionsklima	ændres.	
- Politikkens	indhold	bliver	anderledes.	

Meget	enig	(1)	
Enig	(0,75)	
Hverken	eller	(0,50)	
Uenig	(0,25)	
Meget	uenig	(0)	
Ved	ikke	(.)	

Item	5	 Har	du	deltaget	i	ligestillingspolitiske	aktiviteter	i	din	
kommune?	Sådanne	aktiviteter	kan	indbefatte	demon-
strationer,	taler,	deltagelse	i	kvindenetværk,	arbejde	for	
synliggørelsen	af	kvinder,	deltagelse	i	foredrag	mm.		

Ja,	i	denne	valgperiode	(1)	
Ja,	i	en	tidligere	valgperiode	(1)	
Nej,	aldrig	(0)		
	

Item	6	 Vil	du	sige,	at	der	er	opnået	ligestilling	mellem	kønnene	i	
Danmark?	
	

Ja,	der	er	i	høj	grad	opnået	ligestil-
ling	(0)		
Ja,	der	er	i	nogen	grad	opnået	lige-
stilling	(0,25)			
Hverken	eller	(0,50)	
Nej,	der	er	ikke	opnået	ligestilling	
(0,75)		
Nej,	der	er	slet	ikke	opnået	ligestil-
ling	(1)	
Ved	ikke	(.)	

Item	7	 Vil	du	betegne	dig	selv	som	feminist?	
	

Ja		(1)	
Nej	(0)	
Ved	ikke	(.)	

Note:	Svarmulighederne	er	angivet	med	deres	kodeværdi	i	parentes.	Variablene	er	skaleret,	så	de	går	fra	0-
1,	hvor	en	lav	værdi	indikerer	en	lav	interesse	i	ligestilling,	og	en	høj	værdi	indikerer	en	høj	interesse	i	lige-
stilling.		
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De	 første	 to	 items	måler	 politikernes	 syn	 på	 de	 ligestillingsredegørelser,	 som	 kommunerne	 skal	
indsende	til	Ligestillingsministeriet	i	ulige	år.	Således	spørges	der	både	ind	til	politikernes	opfattel-
ser	af	disse	redegørelser	og	om	de	går	op	i,	om	deres	kommune	klarer	sig	bedre	end	andre	kom-
muner	på	dette	område.		
Det	næste	item	er	et	batteri,	hvor	politikerne	bedes	om	at	udtrykke	forskellige	uligheders	væsent-
lighed.	Dette	batteri	har	til	hensigt	at	måle,	om	politikerne	finder	ulighed	mellem	køn	væsentligt	
eller	ej.	Udover	kønsulighed	er	der	også	inddraget	ulighed	på	tværs	af	etnicitet,	seksualitet,	religi-
on	og	klasser.	Disse	uligheder	er	imidlertid	kun	inddraget,	for	at	spørgsmålet	om	ulighed	mellem	
køn	ikke	står	alene.	De	vil	derfor	ikke	inddrages	i	selve	undersøgelsen,	da	de	ligger	uden	for	dette	
speciales	interessefelt.	De	inddrages	kun	i	spørgeskemaet,	fordi	der	ellers	ville	være	risiko	for,	at	
langt	de	fleste	ville	svare	ja	til,	at	de	går	op	i	lighed	mellem	kønnene,	hvis	de	kun	blev	spurgt	ind	til	
dette.	Ved	at	 inddrage	andre	værdipolitiske	ulighedsspørgsmål	 tvinges	 respondenterne	 til	 at	 re-
flektere	over,	hvordan	de	vil	vægte	dem	hver	især,	hvilket	åbner	for	en	større	variation	i	besvarel-
sen	af	spørgsmålet.		
	
Det	næste	item	er	også	et	batteri.	Denne	gang	er	det	lavet	til	at	måle,	hvad	der	ligger	til	grund	for	
politikerne,	når	de	skal	argumentere	for	en	forbedring	af	kvinders	numeriske	repræsentation.	De	
første	to	udsagn	 i	dette	batteri;	”sammensætningen	af	kommunalpolitikere	skal	afspejle	vælger-
ne”,	og	”kvinder	har	en	anden	baggrund,	og	bidrager	derfor	med	noget	andet	end	mænd”,	er	beg-
ge	mål,	 der	 relaterer	 sig	 til	 deskriptiv	 repræsentation.	Hvorimod	de	næste	 to	udsagn;	 ”Arbejds-
former	og	diskussionsklima	ændres”,	og	”Politikens	indhold	bliver	anderledes”	i	højere	grad	måler	
politikernes	vurdering	af,	om	inklusionen	af	kvinder	vil	 føre	til	andre	beslutninger	og	dermed	en	
substantiv	repræsentation	af	kvinders	interesser.		
	
De	 sidste	 tre	 items	måler	 politikernes	 generelle	 holdning	 og	 engagement	 i	 ligestillingsdebatten.		
Der	spørges	ind	til,	om	de	tidligere	har	deltaget	i	ligestillingspolitiske	aktiviteter,	og	om	de	mener,	
der	er	opnået	ligestilling	i	Danmark,	samt	om	de	vil	betegne	sig	selv	som	feminister.		
	
De	syv	items	er	kodet	sådan,	at	en	høj	værdi	på	1	indikerer	en	stor	optagethed	af	ligestilling	mel-
lem	kønnene,	mens	en	lav	værdi	på	0	indikerer,	at	man	ikke	er	optaget	af	ligestilling	mellem	køn-
nene.	Tanken	bag	de	syv	items	er,	at	de	sammen	kan	danne	et	indeks,	der	måler	interesse	for	lige-
stilling,	 således	 at	 flere	 aspekter	 måles	 samtidigt,	 hvilket	 også	 øger	 målingsvaliditeten.	 De	 syv	
items	måler	 individers	 grundlæggende	 interesse	 i	 ligestilling,	 hvilket	 kan	 siges	 at	 være	 et	 latent	
begreb,	hvorfor	de	er	samlet	i	et	refleksivt	indeks.	Efter	indekskonstruktionen	er	der	kørt	en	fak-
toranalyse	og	en	item-skala	analyse	for	at	undersøge	målingsvaliditeten	og	reliabiliteten	for	indek-
set.	
Faktoranalysen	viser,	at	de	syv	 items	har	 to	eigenvalues	over	1.	Alle	 items	 loader	højest	på	den	
første	faktor	(>0,4),	hvilket	betyder,	at	de	måler	den	samme	dimension	af	”kvindeinteresse”.	Den-
ne	dimension	måler	86,6%	af	variationen.	 I	 tabel	3.3.1.2	er	de	syv	 items	vist	med	deres	 loading-
værdi	på	faktoren:		
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Tabel	3.3.1.2	Faktoranalyse	
Item	 Loading	på	faktor	1	
Item	1:	Er	ligestillingsredegørelsen	en	god	idé?	 0,76	
Item	2:	Går	du	op	i	scoren	i	Ligestillingsredegørelsen?	 0,76	
Item	3:	Ulighed	mellem	køn	 0,60	
Item	4:	Værdibaggrund	

a. Sammensætning	
b. Erfaringsverden	
c. Arbejdsformer	og	diskussionsklima	
d. Politisk	indhold	

	
0,47	
0,56	
0,64	
0,63	

Item	5:	Aktiviteter	 0,55	
Item	6:	Er	der	opnået	ligestilling?	 0,50	
Item	7:	Identifikation	som	feminist	 0,45	
Note:	Udtrækningsmetode:	PFA.	Udtrækning	af	faktorer	foretaget	på	baggrund	af	screeplot	og	eigenvalues.	
Alle	items	har	en	værdi	over	0,4.	N=	782.			
	
Udover	de	høje	loadings	viser	alpha-værdierne,	at	der	er	god	samkorrelation	mellem	de	10	variab-
le.	Den	samlede	alpha-værdi	for	indekset	er	på	0,82,	og	forbedres	ikke	ved	at	udelukke	et	item	fra	
indekset	(Appendiks:	A.1).		
Dette	er	afgørende	for	vurderingen	af,	hvad	der	skal	ske	med	respondenternes	manglende	værdi-
er	på	nogle	af	variablene.	Eftersom	det	vurderes,	at	alle	variablene	samkorrelerer,	kan	manglende	
værdier	 erstattes	med	 et	 gennemsnit	 på	 de	 øvrige	 items,	 hvilket	 bibeholder	 størstedelen	 af	 re-
spondenterne	i	undersøgelsen.	For	at	sikre	reliabiliteten	er	det	dog	kun	observationer	med	værdi-
er	på	mindst	tre	variable,	der	er	inkluderet	i	målet	(Sønderskov:	2011).	
	
Tabel	3.3.1.3	–	Oversigt	over	centrale	tendenser	for	variablen	”Interesse”	
	 Antal	obser-

vationer	
Gennemsnit	 Standardafvigelse	 Min.	værdi	 Max.	værdi	

Interesse	 910	 0,52	 0,20	 0	 1	
	
	

Emner	
	
H2:	Kvinder	vil	 i	højere	grad	end	mænd	være	optagede	af	at	få	velfærdsemner	på	kommunernes	
politiske	og	økonomiske	dagsorden.		
	
I	hypotesen	fremgår	det,	at	kvinder	vil	være	særligt	optagede	af	at	få	velfærdsemner	på	dagsorde-
nen.	Det	teoretiske	argument	for,	at	velfærdsemner	er	lig	med	kvindeemner	er,	at	disse	er	emner,	
som	i	særlig	grad	vedrører	kvinder	af	enten	fysiske	eller	kulturelle	årsager.	Eftersom	vi	til	stadig-
hed	 fører	 politik	 efter	 traditionelle	 kønsroller	 (Altinget:	 2018),	 vurderes	 det,	 at	 følgende	 emner	
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kan	karakteriseres	som	kvindeemner	som	følge	af	kulturelle	årsager:	Skole,	Børnepasning,	Ældre	
og	Handicap	&	Psykiatri.		
For	at	måle,	om	det	er	korrekt,	er	politikerne	blevet	bedt	om	at	tage	stilling	til	14	emner	i	deres	
kommune,	 som	kommunalbestyrelserne	og	byrådene	har	 indflydelse	på.	Disse	 er:	 Skole,	 Børne-
pasning,	Ældre,	Handicap	&	Psykiatri,	Beskæftigelse,	Bibliotek,	 Integration,	 Idræt	&	Kultur,	Veje,	
Miljø,	Kollektiv	trafik,	Administration	på	Rådhuset,	Sundhed	og	Erhvervsfremme.		
Emnerne	er	inspireret	af	Bækgaard	og	Kjaers	undersøgelse	fra	2012,	der	har	brugt	13	af	emnerne	
til	 at	måle	 holdninger	 til	 ressourceallokering	 (Bækgaard	&	 Kjaer:	 2012).	 Emnet	 ”Integration”	 er	
imidlertid	tilføjet,	da	det	er	et	højaktuelt	politisk	emne,	som	nogle	politikere	eventuelt	kan	være	
særligt	optaget	af.	Der	vil	blive	kørt	selvstændige	analyser	på	samtlige	emner	for	at	se,	om	der	er	
en	sammenhæng	mellem	køn	og	emnernes	saliens.		
	
Emnernes	saliens	er	målt	på	to	forskellige	items.	Det	første	item	beder	respondenterne	om	at	ran-
gere	de	tre	emner,	som	de	er	mest	optagede	af.	Eftersom	jeg	kun	er	interesseret	i	de	absolut	mest	
vigtige	emner	for	respondenterne,	er	skellet	sat	ved	tre	emner.	Jeg	er	mindre	interesseret	i,	hvad	
de	rangerer	på	plads	nr.	13	og	14,	men	til	gengæld	vil	jeg	gerne	have	mere	information	om	deres	
rangering	end	blot	førsteprioriteten.		
Det	næste	 item	beder	til	gengæld	respondenterne	om	at	 tage	stilling	til	 samtlige	14	emner.	Her	
skal	 de	 vurdere,	 om	 der	 er	 for	 lidt,	 tilstrækkeligt	 eller	 for	meget	 debat	 om	 hvert	 emne	 i	 deres	
kommune.	Dette	er	 for	at	måle,	om	der	er	emner,	 som	politikerne	mener,	burde	 fylde	mere	på	
den	politiske	dagsorden	i	deres	kommune.	Begge	mål	kan	ses	i	tabel	3.3.1.4:		
	
Tabel	3.3.1.4	–	Mål	for	”emne-saliens”	
	 Spørgsmålsformulering	 Svarmuligheder	
Item	1	 Hvilke	af	de	følgende	emner	er	du	mest	

optaget	af?	(Vælg	de	tre	vigtigste	for	dig)	
- 14	emner	

	

1.	prioritet	(1)	
2.	prioritet	(1)	
3.	prioritet	(1)	
Ingen	prioritet	(0)	

Item	2	 Mener	du,	at	der	er	for	lidt,	tilstrækkeligt	
eller	for	meget	debat	om	følgende	emner	i	
din	kommune?	

- 14	emner	

Der	burde	være	mere	debat	om	dette	emne	(1)	
Der	er	tilpas	debat	om	dette	emne	(0,50)	
Der	er	for	meget	debat	om	dette	emne	(0)	

Note:	Svarmulighederne	er	angivet	med	deres	kode-værdi	i	parentes.	Svarmulighederne	til	item	1	er	kodet	
sådan,	at	en	prioritering	af	emnet	(på	1.,	2.	eller	3.	pladsen)	indikerer	en	høj	emnesaliens.	Hvis	emnet	ikke	
er	blevet	prioriteret,	 indikerer	det	en	 lav	emnesaliens.	 Item	2	er	 skaleret,	 så	den	går	 fra	0-1,	hvor	en	 lav	
værdi	indikerer	en	lav	emnesaliens,	og	en	høj	værdi	indikerer	en	høj	emnesaliens.		
	
	
Udover	disse	målrettede	spørgsmål	til	politikernes	vægtning	af	forskellige	emner,	blev	politikerne	
indledningsvist	også	bedt	om	at	tilkendegive	hvilke	udvalg	de	er	medlem	af	eller	formand	for,	samt	
hvilke	udvalg	de	helst	ville	være	medlem	af,	hvis	de	frit	kunne	vælge.	Disse	to	items	vil	blive	brugt	
til	at	lave	en	udvidet	test	af	hypotese	2,	da	de	også	kan	bruges	til	at	måle	emnesaliens.	Det	forven-
tes,	at	politikere	der	eksempelvis	 finder	emnet	”skole”	meget	vigtigt,	også	vil	 være	placeret	 i	et	
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skoleudvalg.	Derfor	vil	disse	 items	også	blive	brugt	til	at	se,	om	der	er	en	sammenhæng	mellem	
køn,	og	hvilke	udvalg	man	er	medlem	af	eller	formand	for,	samt	hvilke	udvalgsønsker	man	har.	 I	
analysen	vil	der	derfor	også	køres	selvstændige	analyser	mellem	køn	og	disse	variable.		
	
	

Præferencer	
	
H3:	 Kvindelige	 kommunalpolitikere	 vil	 differentiere	 sig	holdningsmæssigt	 på	 kvindepolitiske	em-
ner,	hvorfor	kvinders	politiske	holdninger	til	disse	emner	ikke	vil	afvige	systematisk	fra	mænds.	
	
Kvinders	præferencer	på	politiske	spørgsmål	 forventes	at	være	mere	varierede	end	deres	place-
ringer	på	emner	og	ligestillingsinteresse.	I	spørgeskemaet	er	præferencer	målt	ved	at	bede	politi-
kerne	om	at	 tage	 stilling	 til	 tre	politiske	 spørgsmål,	 som	alle	 kommuner	har	 stor	 indflydelse	på.	
Disse	politiske	spørgsmål	omhandler	børn,	ældre	og	skole,	da	disse	forventes	at	være	kvindesali-
ente	emner.	Operationaliseringen	kan	ses	i	tabel	3.3.1.5:		
	
Tabel	3.3.1.5.	Mål	for	”præferencer”	
	 Spørgsmålsformulering	 Svarmuligheder	
Item	1	 Hvordan	mener	du,	at	man	

bedst	kunne	understøtte	
mindre	børns	(1-5	år)	triv-
sel	og	udvikling	i	din	kom-
mune?	
	

En	bedre	normering	i	daginstitutionerne	(1)	
Opkvalificering	af	medarbejderne	i	form	af	efteruddannelse	(2)	
Bedre	muligheder	for	pasning	i	eget	hjem,	såfremt	forældrene	
selv	ønsker	at	varetage	pasningen	af	deres	barn	(3)	
Mere	privatisering	af	daginstitutionerne,	så	der	kommer	øget	
konkurrence		(4)	
Andet	(skriv	venligst)	(5)	

Item	2	 Hvad	mener	du,	at	man	kan	
gøre	for	at	forbedre	ældre-
plejen	i	din	kommune?	
	

Mere	udlicitering	af	opgaver	til	private	firmaer	(1)	
Større	fokus	på	inddragelse	af	familierne	(2)	
Flere	ansatte	i	hjemmeplejen	og	på	plejehjemmene	(3)	
Større	inddragelse	af	teknologiske	løsninger	(4)	
Andet	(skriv	venligst)	(5)	

Item	3	 Hvad	mener	du,	at	man	kan	
gøre	for	at	forbedre	skole-
gangen	for	børn	og	unge	i	
din	kommune?	
	

Bedre	normering	af	folkeskolelærere	(1)	
Opkvalificering	af	lærerne	i	form	af	efteruddannelse	(2)	
Bedre	mulighed	for	at	vælge	privatskoler	(3)	
Mere	autonomi	til	ledelsen	på	de	enkelte	skoler,	således	at	de	i	
højere	grad	selv	kan	tilrettelægge	skolens	hverdag	(4)		
Andet	(skriv	gerne)	(5)	

Note:	Svarmulighederne	er	angivet	med	deres	kode-værdi	i	parentes.	Variablene	er	skaleret	fra	1-5,	men	vil	
blive	behandlet	som	nominelle	kategoriske	variable,	hvorfor	kodeværdien	blot	bruges	som	pejlemærke	på,	
hvilken	svarmulighed	politikerne	vælger.		
	
Til	alle	tre	spørgsmål	er	respondenterne	blevet	bedt	om	at	vælge	én	ud	af	fem	løsninger.	De	fem	
svarmuligheder	er	ikke	sammenlignelige,	hvorfor	målene	af	præferencer	ikke	vil	samles	i	et	indeks.	
Derudover	er	der	ikke	en	meningsfuld	afstand	mellem	de	enkelte	svarmuligheder,	hvilket	betyder	
at	de	er	kategoriske	variable.	 I	 stedet	bruges	politikernes	svar	 for	at	 se,	om	kvinder	systematisk	
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vælger	nogle	andre	løsninger	end	mænd,	eller	om	der	ikke	er	klare	kønsforskelle,	hvilket	vil	være	i	
overensstemmelse	med	hypotese	3.	Til	at	teste	dette	gøres	der	brug	af	multinominel	logistisk	re-
gression,	der	muliggør	brugen	af	nominelle	kategoriske	variable	som	afhængige	variable	 i	analy-
serne	(Long	&	Freese:	2006).	Modellen	estimerer	binære	logits	for	alle	par,	og	modellen	estimerer	
dermed	den	logistiske	sammenhæng	mellem	køn	for	hver	svar-kategori	til	hvert	spørgsmål.		
	
	

3.3.1.2	Den	uafhængige	variabel	
	
I	dette	speciale	er	der	en	særlig	 interesse	for	kønsvariablen.	Køn	inddrages	som	den	uafhængige	
variabel	for	at	se,	om	der	er	en	sammenhæng	mellem	politikernes	køn	og	deres	kvindeinteresser	
på	de	førnævnte	tre	niveauer.	Køn	er	en	nem	variabel	at	operationalisere,	da	den	måles	som	en	
kategorisk	variabel	med	tre	værdier	 (mand/kvinde/andet).	 I	 spørgeskemaet	måles	kønsvariablen	
ved	at	spørge	”Hvad	er	dit	køn?”,	hvorefter	respondenten	har	kunnet	krydse	af	i	én	af	de	tre	bok-
se.	
Der	ligger	mange	overvejelser	bag	det	at	inddrage	”andet”	som	en	svarmulighed.	Inden	for	polito-
logisk	forskning	bruger	man	traditionelt	en	dikotom	variabel	til	at	måle	køn,	hvorfor	det	var	mest	
oplagt	at	bruge	samme	dikotomi	 i	denne	undersøgelse.	Omvendt	er	der	 i	dag	en	stigende	aner-
kendelse	 i	 samfundet	af,	at	der	eksisterer	 flere	køn	end	blot	mand/kvinde.	 Jeg	mener,	at	denne	
anerkendelse	også	bør	kunne	ses	 i	 forskningslitteraturen,	hvorfor	kønsvariablen	er	udvidet	 til	 at	
omfatte	mere	end	blot	mand	og	kvinde.	Blandt	politikernes	besvarelser	var	der	 imidlertid	 ingen,	
der	krydsede	af	 i	denne	boks,	hvorfor	den	på	sin	vis	har	været	overflødig.	 Ikke	desto	mindre	til-
lægger	denne	operationalisering	en	vigtig	symbolsk	værdi	til	moderne	kønsopfattelser.	Det	vurde-
res	desuden,	at	det	ikke	har	skadet	besvarelserne	af	spørgeskemaet,	eftersom	ingen	af	responden-
terne	har	kommenteret	på	denne	operationalisering.	Det	er	så	at	sige	ikke	en	operationalisering,	
der	har	stødt	nogen	af	respondenterne.	
	
	

3.3.1.3	Kontrollogik	
	
Normalt	bruges	køn	som	en	kontrolvariabel	i	politologiske	undersøgelser,	idet	køn	som	oftest	lig-
ger	forud	for	den	afhængige	variabel,	såvel	som	de	teoretisk	interessante	uafhængige	variable,	og	
fordi	man	derfor	 vurderer,	 at	 køn	kan	 spille	 ind	på	 sammenhængen	mellem	éns	uafhængige	og	
afhængige	variable.	I	dette	speciale	har	køn	dog	fået	lov	til	at	gå	fra	en	statistrolle	til	at	spille	en	
hovedrolle.	
For	at	undgå	endogenitetsproblemer	er	det	vigtigt,	at	de	kontrolvariable,	der	inddrages,	kommer	
før	i	tid	end	éns	uafhængige	og	afhængige	variable.	Eftersom	køn	er	den	absolut	førstkommende	
baggrundsvariabel	for	alle	individer,	er	det	umuligt	at	inddrage	bagvedliggende	kontrolvariable	på	
individniveau.	I	stedet	kan	der	inddrages	kontrolvariable,	der	ligger	uden	for	den	enkelte	politikers	
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kontrolmuligheder.	 Således	 kan	man	 argumentere	 for,	 at	 faktorer	 som	partiernes	 rekrutterings-
strategi,	kommunal	variation	og	generationseffekter	ligger	uden	for	den	enkelte	politikers	kontrol,	
men	stadig	er	variable,	der	kan	påvirke	korrelationerne.		
	
Det	kan	eksempelvis	tænkes,	at	nogle	partier	kun	lader	én	bestemt	type	kvinde	stille	op	til	kom-
munalvalgene.	Eftersom	spørgeskemaet	kun	er	 sendt	ud	 til	politikere,	der	allerede	er	valgt	 ind	 i	
byrådene	og	kommunalbestyrelserne,	kommer	dét	at	være	partimedlem	før	politikernes	køn,	fordi	
partiet	 potentielt	 kan	 have	 udført	 denne	 selektion	 inden	 valget.	 Der	 kontrolleres	 for	 partiernes	
kandidatselektion	ved	at	inddrage	respondenternes	partitilhørsforhold	i	analyserne.		
	
En	anden	variabel,	der	ligger	uden	for	den	enkeltes	kontrolsfære,	er	kommunernes	demografiske	
sammensætning,	 der	 har	 betydning	 for	 flere	 af	 kommunens	udgiftsposter.	Uanset	 hvilken	 kom-
mune	man	arbejder	for,	er	der	nogle	love,	der	skal	overholdes,	hvorfor	en	stor	del	af	kommuner-
nes	økonomiske	prioriteringer	er	forudbestemt	af	staten.	Eksempelvis	har	alle	ældre	ret	til	hjem-
mepleje,	hvis	de	ikke	kan	tage	vare	på	sig	selv,	hvorfor	kommunen	er	tvunget	til	at	sætte	penge	af	
til	denne	post.	Kommunale	variationer	vil	blive	kontrolleret	 for	gennem	specifikationen	fixed	ef-
fects,	hvilket	jeg	kommer	tilbage	til	i	slutningen	af	metodeafsnittet.		
	
Slutteligt	kan	politikerne	ikke	selv	influere,	hvilken	generation	de	fødes	ind	i.	Generationseffekter	
kan	dog	have	påvirket	politikernes	svar	på	flere	af	spørgsmålene.	Eksempelvis	kan	man	forestille	
sig,	 at	 det	 kan	 påvirke	 éns	 interesse	 for	 ligestilling,	 at	 man	 er	 vokset	 op	 under	 Rødstrømpe-
bevægelsen.	 Center	 for	 fremtidsforskning	 inddeler	 de	 seneste	 generationer	 i	 X,	 Y	 og	 Z,	 hvor	 X-
generationen	er	personer	der	er	født	mellem	1967	og	1977,	Y-generationen	er	født	mellem	1978	
og	1989,	og	Z-generationen	er	født	mellem	1990	og	2001	(Fremforsk:	2015).	Denne	generations-
inddeling	bruges	som	fundament	for	at	danne	en	kontrolvariabel	for	generationseffekter	i	analy-
sen.	Foruden	disse	tre	kategorier	inddeles	personer	født	før	1967	i	to	generationskategorier.	Disse	
kategorier	er	1937-1959	og	1960-1966.	 Inddelingen	er	baseret	på,	at	 indramme	de	generationer	
der	er	født	under	besættelsestiden	og	efterkrigstiden	i	én	kategori,	og	dem	der	er	født	i	begyndel-
sen	af	60’erne	i	en	anden.	Samlet	fører	det	til	en	generationsvariabel	med	5	kategorier.		
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3.3.2	Del	2:	Kvinders	indflydelse	på	kommunalpolitik	
	
Såfremt	der	kan	identificeres	interesseforskelle	i	første	del	af	analysen,	rykker	specialets	fokus	sig	i	
denne	del	fra	kvinders	og	mænds	interesser,	emner	og	præferencer,	til	at	behandle	spørgsmålet	
om,	hvornår	kvinder	får	deres	indflydelse	gjort	gældende	politisk.		
For	at	besvare	dette	spørgsmål	arbejdes	der	med	to	afhængige	og	to	uafhængige	variable	i	analy-
sen.	De	 to	uafhængige	variable	måler	kvinders	andele	 i	henholdsvis	kommunalbestyrelser	og	på	
politiske	topposter,	mens	de	to	afhængige	variable	måler	effekterne	på	 interesser	og	emner.	Da	
variationen	i	præferencer	forventes	at	være	ens	for	mænd	og	kvinder,	vil	denne	variabel	ikke	ind-
drages	her,	da	det	er	meningsløst	at	undersøge,	hvornår	kvinder	får	deres	præferencer	gennem-
ført,	hvis	der	ikke	eksisterer	en	konsistent	”kvindepræference”.		
Hvor	første	del	af	undersøgelsen	har	gjort	brug	af	spørgeskemaer	til	at	operationalisere	variable-
ne,	vil	denne	del	af	undersøgelsen	inddrage	tal	og	statistikker,	der	måler	den	faktiske	indflydelse	i	
kommunerne.	Således	vil	denne	del	af	undersøgelsen	inddrage	nøgletal	for,	hvordan	kommunerne	
klarer	 sig	på	“Kvindeinteresser”	og	“Kvindeemner”.	De	 tre	hypoteser,	der	 skal	operationaliseres,	
lyder	som	følger:		
	
H5:	Jo	større	andel	kvinder	udgør	af	et	byråd	eller	kommunalbestyrelse,	desto	højere	prioriteres	
kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	i	kommunen.			
	
H6:	Jo	flere	topposter	der	besiddes	af	kvinder,	jo	mere	vil	kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	
prioriteres	i	kommunen.			
	
H7:	 Kvinders	 indflydelse	 på	 kommunernes	 politik	 forøges,	 når	 de	 besidder	 en	 stor	 en	 andel	 af	
pladserne	i	kommunalbestyrelserne	samtidig	med,	at	de	også	besidder	en	stor	andel	af	topposter-
ne	i	kommunen.	
	
	

3.3.2.1	De	afhængige	variable		

Indflydelse	på	Interesser	
	
For	at	måle	indflydelsen	på	interesser,	undersøges	det,	om	andelen	af	kvinder	i	kommunalbesty-
relserne/topposterne	korrelerer	med	scorerne	i	ligestillingsrapporterne,	der	udfærdiges	i	kommu-
nerne.	Der	er	sikret	et	emnemæssigt	overlap	med	første	del	af	analysen	ved	at	spørge	ind	til	poli-
tikernes	opfattelse	af	 ligestillingsredegørelsen	 i	 spørgeskemaet.	Her	er	det	 imidlertid	de	 faktiske	
scorer,	der	er	omdrejningspunktet.			
Eftersom	redegørelserne	er	delt	op	efter	to	områder;	”personaleområdet”	og	”kerneydelser”,	vil	
samme	opdeling	også	optræde	i	denne	analyse.	
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Det	er	Rambøll,	der	har	udfærdiget	det	 ligestillingsindeks,	kommunerne	vurderes	efter.	Kommu-
nerne	tilsendes	et	spørgeskema,	som	de	selv	udfylder.	Det	vil	sige,	at	alle	kommuner	har	svaret	på	
de	samme	spørgsmål,	hvilket	øger	reliabiliteten	betragteligt.	I	ligestillingsredegørelsen	er	der	givet	
eksempler	på,	hvad	kommunerne	kan	gøre	for	at	øge	deres	score	på	personaleområdet	og	i	 for-
hold	til	kerneydelser.	 I	 forhold	til	personaleområdet	kan	det	eksempelvis	være	en	inddragelse	af	
kønsaspektet	i	tildelingen	af	kursus-	og	uddannelsestilbud,	mens	det	på	kerneydelser	eksempelvis	
kan	være	en	fair	fordeling	af	midler	på	tværs	af	ressortområder.	
Rambøll	står	for	dataindsamlingen	og	har	i	den	forbindelse	operationaliseret	et	ligestillingsindeks,	
der	beskriver,	hvor	godt	en	kommune	klarer	sig.	Indekset	ser	ud	som	følger:		
	
Tabel	3.3.2.1.	-	Ligestillingsindeks:	kategoriinddeling	
Point	 Vurdering	
81-100	 Kategori	1	-	Organisationen	arbejder	i	meget	høj	grad	med	ligestilling	
61-80	 Kategori	2	-	Organisationen	arbejder	i	høj	grad	med	ligestilling	
41-60	 Kategori	3	-	Organisationen	arbejder	i	nogen	grad	med	ligestilling	
21-40	 Kategori	4	-	Organisationen	arbejder	i	begrænset	omfang	med	ligestilling	
0-20	 Kategori	5	-	Organisationen	arbejder	i	ringe	grad	eller	slet	ikke	med	ligestilling	
Kilde:	 Rambøll,	 http://www.ligestillingidanmark.dk/oevrige-sider/om-ligestillingsindekset/,	 pointscoren	 er	
målt	på	en	skala	fra	0-100.		
	
	
I	ligestillingsredegørelserne	måles	kommunernes	indsats	som	nævnt	på	to	områder:	på	personale-
området	og	på	kerneydelser.	 For	at	måle	kommunernes	 indsats	på	begge	områder,	 spørges	der	
ind	til	politikker,	handlinger	og	forventede	resultater	i	kommunen.	I	alt	bruges	der	10	spørgsmål	til	
at	måle	scoren	for	personaleområdet	og	10	spørgsmål	til	at	måle	scoren	for	kerneydelser.		
I	gennemsnit	 får	de	danske	kommuner	en	score	på	48	på	personaleområdet,	hvilket	betyder,	at	
kommunerne	 gennemsnitligt	 arbejder	 med	 ligestilling	 i	 nogen	 grad.	 Der	 er	 dog	 stor	 variation	
kommunerne	 imellem,	og	således	har	kommunen	med	det	 laveste	pointtal	en	score	på	9,	mens	
kommunen	med	det	højeste	pointtal	har	en	score	på	93	point	(Rambøll:	2018).		
På	kerneydelser	er	scoren	i	gennemsnit	28.	Det	betyder,	at	kommunerne	arbejder	med	ligestilling	i	
begrænset	omfang	 -	også	her	 ses	der	en	variation	kommunerne	 imellem.	Hvor	kommunen	med	
den	laveste	score	ligger	på	0	point,	har	kommunen	med	den	højeste	score	91	point.	Flertallet	af	
kommunerne	ligger	 i	bunden	af	 indekset,	og	gennemsnittet	trækkes	således	op	af	nogle	få	kom-
muner,	der	har	scoret	meget	højt.		
	
Det	kan	diskuteres,	om	ligestillingsredegørelserne	er	et	godt	mål	for	kommunernes	grad	af	ligestil-
ling.	På	den	ene	side	er	kommunernes	scorer	baseret	på	mange	spørgsmål,	hvorfor	ligestillingsni-
veauet	er	målt	på	flere	parametre,	hvilket	øger	målingsvaliditeten.	Omvendt	er	det	kommunerne	
selv,	 der	 rapporterer	deres	 indsats	på	 ligestillingsområdet,	 hvorfor	det	måske	 ikke	er	helt	 retvi-
sende	for	det	faktiske	niveau	af	ligestilling	i	kommunerne.	En	uvildig	part	ville	måske	rangere	den	
enkelte	kommune	anderledes	end	kommunen	selv.	Nogle	kommuner	kan	således	give	et	 indtryk	
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af,	at	de	gør	mere	for	ligestillingen,	end	faktum	er	i	virkeligheden.	På	trods	af	det	manglende	inci-
tament	til	at	svare	ærligt,	rangerer	kommunerne	sig	imidlertid	relativt	lavt	på	ligestillingsindekset,	
hvilket	vidner	om,	at	de	formentlig	har	svaret	nogenlunde	ærligt,	hvilket	øger	troværdigheden	af	
målingen.	
		
Ser	man	bort	 fra	debatten	om,	hvorvidt	man	kan	 stole	på	kommunernes	 rapporter	eller	ej,	 kan	
man	dog	stadig	diskutere,	om	ligestillingsredegørelserne	er	et	godt	mål	for	ligestillingen	i	de	dan-
ske	kommuner.	I	ligestillingsredegørelserne	spørges	der,	som	nævnt,	ind	til	kommunernes	politik-
ker	på	personaleområdet	og	i	forhold	til	kerneydelser,	men	ligestilling	er	mere	end	det.	En	interes-
se	i	 ligestilling	handler	også	om	generelle	livsvilkår	og	et	fravær	af	diskrimination	på	baggrund	af	
køn.	Går	man	ind	i	de	specifikke	spørgsmål	i	redegørelserne,	har	Rambøll	faktisk	indfanget	mange	
af	disse	aspekter.	Der	spørges	både	ind	til	 ligestillingsinitiativer	i	forbindelse	med	rekruttering	og	
bevillinger	på	arbejdspladserne,	samt	om	kommunerne	informerer	deres	ansatte	om	barselsorlov.	
Ligeledes	spørges	kommunerne	ind	til,	om	de	har	en	politik	eller	målsætning	for	at	forbedre	lige-
stillingen	på	en	 lang	 række	områder	 (eksempelvis	 inden	 for	 fritid	og	 sundhed).	Det	 vurderes,	 at	
Rambøll	har	spurgt	ind	til	alle	de	områder,	hvor	kommunerne	har	en	reel	mulighed	for	at	påvirke	
ligestillingsniveauet,	hvorfor	det	vurderes,	at	målet	er	godt	 til	 at	 indfange	 ligestillingsindsatsen	 i	
kommunerne.		
	
	

Indflydelse	på	Emner		
	
Den	anden	afhængige	variabel	 i	hypotese	5,	6	og	7	er	den	faktiske	prioritering	af	kvindeemner	 i	
kommunerne.	 Til	 dette	mål	 bruges	 kommunernes	 økonomiske	 prioritering	 af	 forskellige	 emner	
som	et	mål	for,	i	hvor	høj	grad	kommunerne	vælger	at	bruge	økonomiske	ressourcer	på	de	områ-
der,	som	er	mest	saliente	for	kvinderne.	Der	vil	blive	brugt	et	økonomisk	gennemsnit	for	2018	og	
2019,	da	det	vurderes	som	det	mest	retvisende	for	de	økonomiske	prioriteringer	efter	det	seneste	
kommunalvalg	i	2017.	Alt	efter	hvilke	emner,	der	viser	sig	at	være	saliente	for	kvinderne	i	første	
del	af	analysen,	vil	denne	del	undersøge,	om	der	er	en	sammenhæng	mellem	de	saliente	emner	og	
den	økonomiske	prioritering	af	disse	emner	i	kommunerne.		
I	spørgeskemaet	blev	emner	operationaliseret	med	inspiration	fra	Bækgaard	&	Kjaers	undersøgel-
se	fra	2012	(Bækgaard	&	Kjaer:	2012).	Bækgaard	og	Kjaer	operationaliserede	kommunalpolitiske	
emner	 i	13	forskellige	kategorier,	men	som	det	fremgik	af	ovenstående	afsnit,	har	 jeg	tilføjet	én	
yderligere	kategori	til	Bækgaard	og	Kjaers	kategorisering;	nemlig	”integration”.		
På	noegletal.dk	er	det	muligt	at	trække	kommunernes	økonomiske	prioritering	på	en	række	kom-
munale	områder.	Hjemmesiden	bruger	imidlertid	en	anden	operationalisering	af	emner	end	den,	
der	er	brugt	i	spørgeskemaet.	Derfor	inddrages	de	økonomiske	nøgletal,	der	lægger	sig	tættest	op	
operationaliseringen	i	spørgeskemaet.	Neden	for	hvert	nøgletal	er	det	kort	præciseret,	hvad	målet	
bl.a.	indbefatter:		
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1. Udgifter	til	byudvikling,	bolig	og	miljø	
i. Indbefatter	 bl.a.	 udgifter	 til	 jordforsyning,	 faste	 ejendomme,	 fritidsområder,	 kirkegårde,	

miljøbeskyttelse,	samt	vandløbsvæsen.		
2. Udgifter	til	transport	og	infrastruktur	

i. Dækker	udgifter	til	kommunale	veje,	havne	og	kollektiv	trafik.	
3. Udgifter	til	folkeskoleområdet	

i. Indbefatter	udgifter	til	folkeskoleområdet,	PPR,	specialskoler,	specialundervisning	mm.		
4. Udgifter	til	bibliotek	

i. Indbefatter	bl.a.	udgifter	til	opkøb	af	nye	bøger.	
5. Udgifter	til	central	ledelse	og	administration	

i. Indbefatter	udgifter	forbundet	med	administrationen	af	kommunen.		
6. Udgifter	til	sundhedsydelser	eksl.	medfinansiering		

i. Denne	post	vedrører	de	kommunale	udgifter	til	sundhedsområdet,	der	går	udover	kommu-
nernes	aktivitetsbestemte	medfinansiering	af	sundhedsvæsenet.			

7. Udgifter	til	børnepasning	
i. Indbefatter	alle	udgifter	til	dagpleje,	vuggestuer,	børnehaver	og	skolefritidsordninger,	samt	

særlige	dagtilbud	og	åbne	pædagogiske	legesteder	mm.		
8. Udgifter	til	børn	med	særlige	behov			

i. Indbefatter	bl.a.	plejefamilier,	opholdssteder,	forebyggende	foranstaltninger,	samt	døgnin-
stitutioner.		

9. Udgifter	til	ældre	og	voksne	med	særlige	behov	
i. Indbefatter	personlig	og	praktisk	hjælp	til	pleje	og	omsorg.	Denne	post	dækker	ikke	udgif-

ter	til	botilbud,	pladser	på	psykiatriske	afdelinger,	eller	andet	der	har	med	voksenhandicap	
at	gøre.			

10. Udgifter	til	voksenhandicap	
i. Indbefatter	bl.a.	udgifter	til	botilbud,	kontaktperson-	og	ledsagerordning.	

11. Udgifter	til	kultur	
i. Indbefatter	udgifter	til	museer,	biografer,	teatre,	musikarrangementer	og	andre	kulturelle	

opgaver.	
12. Udgifter	til	sport	og	fritid	

i. Indbefatter	udgifter	til	bl.a.	idrætsanlæg,	samt	tilskud	til	foreninger	og	klubber.		
	
Som	det	fremgår	af	ovenstående	nøgletal	kan	de	ikke	overføres	direkte	til	den	operationalisering	
af	emner,	som	fremgår	af	spørgeskemaet.	De	kan	dog	virke	som	proxier	for	mange	af	de	områder,	
der	spørges	 ind	til	 i	 spørgeskemaet.	Nogle	af	koblingerne	er	mere	eller	mindre	 ligetil,	som	f.eks.	
emnet	”bibliotek”,	der	kobles	til	”udgifter	til	bibliotek”.	Andre	er	imidlertid	mindre	åbenlyse,	som	
eksempelvis	koblingen	mellem	emnet	”handicap	og	psykiatri”	og	udgiftsposterne;	”børn	med	sær-
lige	behov”	og	”voksenhandicap”.	I	tabel	3.3.2.2	er	inddraget	en	kort	oversigt	over,	hvordan	em-
nerne	fra	spørgeskemaet	kobles	til	udgiftsposterne	ovenfor.		 	
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Tabel	3.3.2.2.	–	Operationalisering	af	økonomisk	indflydelse	på	emner	
Emne	 Kobling	til	udgiftspost	
Skole	 Udgifter	til	folkeskoleområdet	
Børnepasning	 Udgifter	til	børnepasning	
Ældre	 Udgifter	til	ældre	og	voksne	med	særlige	behov	
Handicap	og	psykiatri	 Udgifter	til	børn	med	særlige	behov			

Udgifter	til	voksenhandicap	
Beskæftigelse	 -	
Bibliotek	 Udgifter	til	bibliotek	
Integration	 -	
Idræt	og	kultur	 Udgifter	til	kultur	

Udgifter	til	sport	og	fritid	
Veje	 Udgifter	til	transport	og	infrastruktur	
Miljø	 Udgifter	til	byudvikling,	bolig	og	miljø	
Kollektiv	trafik	 Udgifter	til	transport	og	infrastruktur	
Administration	på	Rådhuset	 Udgifter	til	central	ledelse	og	administration	
Sundhed	 Udgifter	til	sundhedsydelser	eksl.	medfinansiering		
Erhvervsfremmende	aktiviteter	 -	
Note:	 Emnerne	 ”Integration”,	 ”Beskæftigelse”	 og	 ”Erhvervsfremmende	 aktiviteter”	 er	 ikke	målt,	 hvorfor	
der	 ikke	 kan	 analyseres	 på	 politikernes	 økonomiske	 prioritering	 af	 disse	 emner.	 Som	analysen	 senere	 vil	
vise,	er	ingen	af	disse	tre	emner	saliente	for	kvinderne,	hvorfor	det	ikke	går	ud	over	analysen.		
	
	

3.3.2.2	De	uafhængige	variable		
	
De	to	uafhængige	variable	er	andelen	af	kvinder	 i	kommunernes	kommunalbestyrelser	og	på	de	
politiske	topposter.		
	
Topposter	 indbefatter:	 borgmesterposten,	 1.	 viceborgmesterposten,	 2.	 viceborgmesterposten,	
rådmandsposter	(Aarhus,	Odense	og	Aalborg)	og	en	post	som	formand	for	ét	eller	flere	udvalg.	
I	analysen	gøres	der	brug	af	 tal	 fra	2013	og	2017.	Grunden	 til,	at	der	gøres	brug	af	 tal	 fra	både	
2013	og	2017	er,	at	ligestillingsredegørelserne	og	de	økonomiske	prioriteringer	ikke	er	opgjort	i	de	
samme	år.	Eftersom	den	seneste	 ligestillingsredegørelse	blev	udfærdiget	 i	2017,	er	det	kommu-
nalpolitikerne,	der	blev	valgt	 i	 2013,	der	har	haft	 indflydelse	på	 ligestillingsredegørelserne,	 fordi	
det	er	dem,	der	har	 været	med	 til	 at	udfærdige	dem.	Omvendt	bruges	der	økonomiske	mål	 fra	
2018/2019,	hvor	det	er	de	senest	valgte	politikere,	der	har	haft	indflydelse	på	de	økonomiske	prio-
riteringer.		
	
De	kvindelige	andele	i	kommunernes	bestyrelser/byråd	er	fundet	på	www.noegletal.dk,	der	fører	
statistik	over,	hvor	mange	kvinder	der	vælges	ind	i	de	kommunale	forsamlinger	ved	hvert	kommu-
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nalvalg.	Data	for	samtlige	topposter	er	fundet	på	de	respektive	kommuners	hjemmesider.	Dog	har	
kommunerne	ikke	opgørelser	over,	hvem	der	besad	hvilke	politiske	topposter	i	forrige	valgperio-
de.	Disse	data	optræder	ikke	på	kommunernes	hjemmesider,	hvorfor	jeg	tog	kontakt	til	Kommu-
nernes	 Landsforening,	 Danske	 Kommuner,	 Danmarks	 Statistik,	 Nyhedsmagasinet	 ”Danske	 Kom-
muner”	og	Økonomi-	og	Indenrigsministeriet	for	at	høre,	om	de	havde	data	på,	hvem	der	besad	
hvilke	poster	under	sidste	valgperiode.	Jeg	fik	svar	fra	Nyhedsmagasinet	”Danske	Kommuner”,	der	
sendte	mig	data	på	kommunernes	formandsposter.	Herigennem	fik	jeg	adgang	til	en	kønsfordeling	
blandt	udvalgsformændene	fra	2013-2017.	Gennem	en	artikel	på	DR	fandt	 jeg	desuden	borgme-
sterfordelingen	ved	valget	i	2013	(DR:	2013).	Den	kvindelige	andel	af	borgmesterposterne	og	for-
mandskaberne	er	kodet	som	topposter	i	2013.	Det	har	ikke	været	muligt	at	få	indsigt	i	kønsforde-
lingen	blandt	 1.	 vice-	 og	 2.	 Viceborgmestre,	 hvorfor	 disse	 ikke	optræder	 i	målet	 for	 topposter	 i	
2013.	I	følgende	tabel	ses	de	centrale	tendenser	for	andelene	i	kommunalbestyrelserne	og	på	top-
posterne	i	henholdsvis	2013	og	2017:	
	
Tabel	3.3.2.3	–	Centrale	tendenser	for	de	uafhængige	variable		
	 Gennemsnit		 Standardafvigelse	 Min.	 Max.	
2017:	Kvindelig	andel	i	kommu-
nalbestyrelser	

32,8%	 8,4		 10,5	 57,9	

2013:	Kvindelig	andel	i	kommu-
nalbestyrelser	

29,8%	 8,3		 10,5	 57,9	

2017:	Kvindelig	andel	af	politiske	
topposter	

28,3%	 15,7		 0	 71,4	

2013:	Kvindelig	andel	af	politiske	
topposter		
(eksl.	1.	og	2.	viceborgmestre).	

24,2%	 14,9	 0	 87,5	

Note:	Tallene	er	baseret	på	data	fra	alle	98	kommuner.	Såvel	standardafvigelse,	som	minimum-	og	maxi-
mumværdier	er	angivet	som	procentpoint.		
	
	
Som	man	kan	se	 i	 tabellen,	er	der	 ikke	så	stor	variation	på	variablene,	der	måler	den	kvindelige	
andel	 i	kommunernes	kommunalbestyrelser.	Standardafvigelserne	på	henholdsvis	8,4	og	8,3	vid-
ner	om,	at	 langt	de	 fleste	kommuner	har	en	kvindelig	andel	omkring	gennemsnittet	på	ca.	30%.	
Standardafvigelserne	er	lidt	større	på	variablene,	der	måler	den	kvindelige	andel	af	kommunernes	
politiske	topposter,	hvilket	indikerer	en	større	variation	på	tværs	af	kommunerne.		
Det	kan	potentielt	føre	til	problemer	med	målingsvaliditeten,	at	der	ikke	er	en	større	variation	på	
de	uafhængige	variable,	der	måler	den	kvindelige	andel	i	kommunalbestyrelserne.	Når	der	ikke	er	
så	stor	en	variation	på	x,	er	det	svært	at	vide,	om	ændringerne	på	y	er	forårsaget	af	x.	Ligeledes	
viser	data,	at	der	kun	er	2	kommuner	i	2013	med	et	kvindeligt	politisk	flertal	i	kommunalbestyrel-
sen	(Hillerød	og	Gentofte),	og	i	2017	er	det	kun	Gentofte,	der	har	dette	flertal	af	kvinder.	Det	be-
tyder,	at	det	kan	være	svært	at	udtale	sig	om	effekterne	af,	at	den	kvindelige	andel	stiger,	da	der	
kun	er	få	kommuner	til	at	trække	sammenhængene.		
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I	et	forsøg	på	at	gøre	op	for	den	manglende	variation,	vil	der	inddrages	dummy-variable	i	analysen.	
Dummy-variablene	inddeler	kommunerne	i	2	grupper	efter	om	de	har	over	eller	under	30%	kvin-
der	i	henholdsvis	kommunalbestyrelsen	eller	på	de	politiske	topposter.	Det	er	med	udgangspunkt	i	
teorien	om	kritisk	masse,	at	skellet	er	sat	ved	30%.	Ifølge	teorien	er	det	her,	at	en	gruppe	får	mu-
lighed	for	at	få	reel	indflydelse	på	den	politik,	der	bliver	ført.	Dummy-variablene	har	til	hensigt	at	
måle,	om	der	er	forskel	på	kommuner,	der	har	mange	kvinder	i	toppen	eller	i	kommunalbestyrel-
sen	sammenlignet	med	kommuner,	der	har	få.	Ved	at	 inddrage	dummy-variablene	 i	modellerne,	
gives	et	mere	nuanceret	billede	af	kønsfordelingens	betydning	for	kommunernes	ligestillingsenga-
gement	og	økonomiske	politik.		
	
	

3.3.2.3	Kontrollogik	
	
I	denne	del	af	undersøgelsen	kontrolleres	der	 for	kommunale	 forskelle	 i	korrelationerne	mellem	
kvinders	 andele/topposter	 og	 kommunernes	 ligestillingsindsats/økonomiske	 prioriteringer.	 Det	
har	været	muligt	at	 inddrage	nøgletal	om	kommunernes	socioøkonomiske	 indeks,	serviceniveau,	
indbyggertal	og	udgiftsniveau	i	analyserne.	Disse	fire	variable	er	inddraget	som	kontroller,	fordi	de	
vurderes	at	kunne	influere	på	de	afhængige	såvel	som	uafhængige	variable	i	undersøgelsen.		
	
	

3.4	Bortfaldsanalyse	og	modelspecifikation	
	
Inden	opgaven	bevæger	sig	over	i	analysen	af	resultaterne,	er	det	vigtigt	at	knytte	en	note	til	påli-
deligheden	af	undersøgelsen.	Undersøgelsens	inferens	vil	derfor	debatteres,	hvorefter	modelspe-
cifikationerne	vil	blive	præsenteret.		
	
I	forhold	til	spørgeskemaundersøgelsen	er	det	væsentligt	at	se	på,	om	den	indsamlede	stikprøve	er	
repræsentativ	og	dermed	kan	generaliseres	til	den	samlede	population,	hvilket	også	er	det	man	i	
politologien	kalder	inferens.	Det	er	eksempelvis	svært	at	undgå	et	selvselektionsbias,	hvor	det	er	
bestemte	 typer	 af	 politikere,	 der	 vælger	 at	 svare.	Det	 kan	 føre	 til	 systematiske	 skævheder	 i	 re-
spondentsammensætningen,	der	potentielt	kan	betyde	metodiske	fejlslutninger.	Såfremt	dette	er	
tilfældet,	vil	det	overvejes,	om	skævhederne	er	store	nok	 til,	at	de	skal	opvejes	ved	hjælp	af	en	
vægtning	af	bestemte	observationsgrupper.	For	at	se	om	respondentsammensætningen	afspejler	
populationen,	 er	 der	 udvalgt	 fire	 variable,	 hvor	 det	 er	muligt	 at	 undersøge	 eventuelle	 bortfald.	
Disse	variable	er	køn,	alder,	parti	og	uddannelse.	Der	er	kørt	ci-tests	på	alle	fire	variable	for	at	se,	
om	stikprøvens	andel	kan	infereres	til	den	samlede	population	(Sønderskov:	2011,	98-101).		
	
Køn:	 Som	 bekendt	 er	 der	 32,8%	 kvinder	 blandt	 danske	 kommunalpolitikere.	 I	 stikprøven	 udgør	
den	kvindelige	andel	31,7%.	En	ci-test	viser,	at	andelen	i	stikprøven	har	et	konfidensinterval	mel-
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lem	28,9%	og	34,6%,	hvilket	rummer	populationens	andel	på	32,8%,	hvorfor	stikprøven	kan	infere-
res	til	den	samlede	population.			
	
Alder:	Gennemsnitsalderen	for	valgte	kandidater	ved	kommunalvalget	i	2017	lå	på	51,4	år.	I	nær-
værende	undersøgelse	 ligger	gennemsnittet	 for	 respondenterne	på	53,4	år.	Konfidensintervallet	
for	stikprøven	ligger	mellem	52,7	og	54,2	år,	hvilket	er	en	anelse	over	populationsgennemsnittet,	
hvorfor	stikprøven	ikke	kan	infereres	direkte.	Aldersgennemsnittet	i	stikprøven	er	imidlertid	så	tæt	
på	populationsgennemsnittet,	at	der	ikke	gøres	yderligere	ved	dette.		
		
Parti:	I	tabel	3.4.1.	ses	en	oversigt	over	partiernes	repræsentation	i	stikprøven.	
	
Tabel	3.4.1.	Bortfaldsanalyse	af	parti	
	 Population	 Procent	af	

population	
Stikprøve	 Procent	i	

stikprøven	
Kongruens	ml.	
population	og	
stikprøve	

A	Socialdemokratiet	 842	 34,6%	 342	 34,4%		 -0,2	
B	Radikale	Venstre	 80	 3,3%	 32	 3,2%	 -0,1	
C	Det	konservative	
Folkeparti	

225	 9,3%	 100	 10,3%	 +1	

D	Nye	Borgerlige	 1	 0,04%	 0	 0%	 -0,04	
F	Socialistisk	Folke-
parti	

126	 5,2%	 69	 7%	 +1,8	

I	Liberal	Alliance	 28	 1,15%	 9	 0,9%	 -0,22	
O	Dansk	Folkeparti	 223	 9,2%	 79	 8%	 -1,2	
V	Venstre	 688	 28,3%	 246	 24,8%	 -3,5	
Ø	Enhedslisten	 102	 4,19%	 59	 5,9%	 +1,7	
Å	Alternativet	 20	 0,82%	 10	 1%	 +0,2	
Andre	 97	 4%	 44	 4,4%	 +0,4	
I	alt	 2.432	 100%	 993	 100%	 	
Note:	Der	er	40	manglende	værdier	på	denne	variabel.	Kongruensen	er	opgjort	i	procentpoint.	
	
Som	det	ses	i	tabellen	er	der	stor	overensstemmelse	mellem	andelen	af	respondenter	fra	de	for-
skellige	 partier	 og	 andelen	 af	 kommunalpolitikere	 på	 landsplan	 (populationen).	 Det	 største	 ud-
sving	er	en	underrepræsentation	af	politikere	fra	Venstre,	som	ligger	3,5	procentpoint	under	par-
tiets	andel	 i	populationen.	En	ci-test	på	Venstre	viser	et	konfidensinterval	på	22,1%	til	27,5%,	og	
da	populationens	andel	ligger	på	28,3%	betyder	det,	at	stikprøvens	andel	af	Venstre-politikere	ikke	
kan	 infereres	 til	 den	 samlede	 population	 af	 Venstre-politikere.	 Dog	 ligger	 andelen	 af	 Venstre-
politikere	 ikke	bekymrende	 langt	fra	populationens,	hvorfor	der	 ikke	gøres	yderligere	ved	denne	
underrepræsentation.	Ydermere	er	der	en	lille	overrepræsentation	af	politikere	fra	SF.	Konfiden-
sintervallet	ligger	her	på	5,4	til	8,5%,	hvilket	også	er	en	anelse	over	populationens	andel	på	5,2%.		
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De	 resterende	 partier	 er	 derimod	 fint	 repræsenteret	 i	 stikprøven,	 hvorfor	 det	 vurderes,	 at	 der	
samlet	set	ikke	har	været	et	systematisk	bortfald	af	respondenter	på	parti-variablen.		
	
Uddannelse:	I	tabel	3.4.2.	ses	en	oversigt	over	respondenternes	uddannelsesmæssige	repræsenta-
tion	i	stikprøven:	
	
Tabel	3.4.2.	Bortfaldsanalyse	af	uddannelse	
	 Population	 Procent	af	

population	
Stikprøve	 Procent	af	

stikprøve	
Kongruens	ml.	
population	og	
stikprøve	

Folkeskole/	<10	års	
skolegang	

206	 8,5%	 63	 6,1%	 -2,4	

Faglært	 692	 28,5%	 122	 11,7%	 -16,8	
Studentereksamen	 192	 7,9%	 74	 7,1%	 -0,8	
Kort	uddannelse	(1-
2	år)	

138	 5,7%	 73	 7%	 +1,3	

Mellemlang	uddan-
nelse	(3-4	år)	

733	 30,1%	 419	 40,3%	 +10,2	

Akademisk/lang	
videregående	ud-
dannelse	

451	 18,5%	 278	 26,8%	 +8,3	

Uoplyst	 20	 0,8%	 10	 1%	 +0,2	
I	alt	 2.432	 100%	 1039	 100%	 	
Note:	Kongruensen	er	opgjort	i	procentpoint.	
	
Når	det	kommer	til	uddannelse,	er	stikprøven	derimod	ikke	så	let	at	inferere	til	populationen.	Der	
er	 en	 stor	 underrepræsentation	 af	 faglærte,	 en	 mindre	 underrepræsentation	 af	 folkeskole-
uddannede,	og	en	 let	overrepræsentation	af	personer	med	en	mellemlang	og	 lang	uddannelse	 i	
stikprøven.		
En	 ci-test	 af	 kategorien	 ”faglært”	 viser,	 at	 variablens	 konfidensinterval	 ligger	 på	 9,9%	 til	 13,8%.	
Eftersom	populationens	andel	af	 faglærte	 ligger	på	28,5%,	betyder	det,	at	der	 ikke	kan	 infereres	
fra	andelen	af	faglærte	i	denne	stikprøve	til	andelen	af	faglærte	i	populationen.		
En	ci-test	af	kategorien	akademisk/lang	uddannelse	viser	et	konfidensinterval	på	24,3%	til	29,7%,	
hvilket	ikke	indfanger	populationens	andel	på	18,5%.		
En	ci-test	af	kategorien	mellemlang	uddannelse	viser	et	konfidensinterval	fra	37,7%	til	43,7%,	hvil-
ket	heller	ikke	indfanger	populationens	andel	på	30,1%.		
Derudover	er	der	en	mindre	underrepræsentation	af	respondenter	med	en	folkeskoleuddannelse,	
hvor	en	ci-test	viser	et	konfidensinterval	fra	4,7%	til	7,6%,	hvilket	er	under	populationens	andel	på	
8,5%.		
Det	er	kun	respondenter	med	en	studentereksamen,	der	er	fint	repræsenteret	i	stikprøven.		
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Det	kan	konkluderes,	at	det	ikke	kan	lade	sig	gøre	at	inferere	stikprøvens	observationer	på	uddan-
nelses-variablen	til	den	samlede	population.	Respondenterne	i	stikprøven	har	et	højere	uddannel-
sesniveau	end	politikerne	i	populationen.	Der	vil	blive	taget	højde	for	dette	ved	at	vægte	uddan-
nelsesvariablen	i	analyserne,	så	vægten	matcher	populationens	andel.	Hver	uddannelsesgruppe	vil	
blive	tildelt	en	vægt,	der	matcher	deres	andel	i	populationen.	Stata	tillader	imidlertid	ikke,	at	man	
bruger	 fixed	 effects	 i	 samme	 regressioner	 som	 vægtning,	 hvorfor	 vægtning	 vil	 bruges	 i	 kontrol-
estimationer	for	at	se,	om	det	ændrer	på	koefficienterne	eller	signifikansniveauerne	i	de	originale	
tests.	Resultaterne	heraf	vil	blive	afrapporteret	 i	noterne	under	hver	tabel.	De	fulde	regressions-
outputs	kan	desuden	tilgås	via	det	online	appendiks.		
	
	

3.4.1	Modelspecifikation	og	forudsætningstests	
	
I	undersøgelserne,	hvor	den	afhængige	variabel	er	metrisk	skaleret,	gøres	der	brug	af	 lineær	re-
gression	med	mindste	 kvadraters	 metode	 (herefter	 omtalt	 som	 OLS),	 hvilket	 er	 en	 af	 de	mest	
brugte	 analysemetoder	 inden	 for	 samfundsvidenskaben	 (Sønderskov:	 2011,	 153).	 For	 at	 kunne	
bruge	denne	metode,	er	der	imidlertid	en	række	forudsætninger	der	skal	opfyldes,	førend	sikker-
heden	af	resultaterne	kan	bekræftes.	Den	vigtigste	forudsætning	er	et	fravær	af	endogenitet,	hvil-
ket	 der	 er	 taget	 hånd	om	gennem	den	 kontrollogik,	 der	 er	 beskrevet	 under	 afsnittene	ovenfor.	
Endvidere	er	det	 vigtigt,	 at	der	 ikke	er	udeladte	variable	 i	undersøgelsen.	Dette	problem	opstår	
som	oftest	 ved	brug	af	 eksisterende	datasæt,	der	 ikke	er	 indrettet	 specifikt	 til	 den	pågældende	
undersøgelse	 (Sønderskov	&	 Stubager:	 2011).	 Idet	 jeg	 selv	 har	 kreeret	 det	 datasæt,	 der	 danner	
fundamentet	 for	 analysen,	 vurderes	det,	 at	 der	 ikke	er	 problemer	med	udeladte	 variable.	 Såvel	
udeladte	 variable	 som	 fravær	 af	 endogenitet	 er	 ikke	 forudsætninger,	 der	 kan	 testes	 statistisk,	
hvorfor	de	vurderes	 teoretisk.	 Til	 gengæld	kan	der	 køres	nogle	 statistiske	 forudsætningstest	på:	
linearitet	i	parametrene,	fravær	af	indflydelsesrige	observationer,	normalfordelte	fejlled,	varians-
homogenitet/homoskedasticitet,	og	et	fravær	af	stærk	multikollinearitet.	Disse	forudsætningstests	
køres	alle	på	OLS-regressionerne,	hvorefter	eventuelle	brud	på	forudsætningerne	vil	blive	rappor-
teret	som	fodnoter	i	analysen.		
	
For	at	sikre	en	præcis	måling,	bruges	der	robuste	standardfejl	og	fixed	effects	i	alle	de	modeller,	
der	 gør	 brug	 af	 surveydata.	 Fixed	 effects	 kontrollerer	 for	 kommunale	 forskelle	 som	 kultur,	 ind-
komstniveau	og	andre	faktorer,	der	kan	være	særlige	for	den	enkelte	kommune.	Ved	brug	af	den-
ne	 specifikation	 sikres	 det,	 at	man	 kan	 sammenligne	 kommunalpolitikere	 på	 Samsø	med	 dem	 i	
Frederiksberg	kommune.	Når	der	samtidig	inddrages	robuste	standardfejl,	vil	indflydelsesrige	ob-
servationer,	også	kaldet	outliers,	blive	sorteret	fra.	Dette	er	for	at	sikre,	at	det	ikke	er	enkelte	poli-
tikere,	der	styrer	hele	sammenhængen,	men	i	stedet	en	gruppe	af	politikere,	der	er	repræsentati-
ve	for	hele	populationen.	Ligeledes	understøtter	robuste	standardfejl	også	problemer	med	hete-
roskedasticiteten,	hvorfor	p-værdierne	bliver	mere	eksakte.		
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I	anden	del	af	analysen	bruges	der	ligeledes	OLS-regressioner	til	at	teste	hypotese	5	og	6.	Denne	
gang	foregår	analyseniveauet	som	bekendt	på	kommuneniveau,	hvorfor	det	ikke	er	muligt	at	bru-
ge	 fixed	effects	 som	kontrol.	 I	 stedet	vil	 jeg	 inddrage	 relevante	kontrolvariable	 i	 regressionerne.	
Som	før	bruges	der	også	robuste	standardfejl.	
	
Foruden	OLS-regressioner	 vil	 analysen	 bruge	multinominel	 logistisk	 regression	 til	 analyser,	 hvor	
den	afhængige	variabel	er	kategorisk	 (hypotese	3).	Her	kan	der	 ikke	køres	de	 samme	 forudsæt-
ningstests	som	ved	OLS,	dog	vil	der	stadig	anvendes	robuste	standardfejl.	
	
Slutteligt	vil	der	inddrages	nogle	interaktionsmodeller	for	at	teste	hypotese	7.	Forventningen	bag	
denne	hypotese	er,	at	de	kvindelige	kommunalpolitikere	har	størst	chance	for	at	få	indflydelse	på	
politikken,	hvis	de	både	har	en	høj	andel	 i	kommunalbestyrelserne/byrådene,	og	samtidig	besid-
der	en	 række	af	de	betydningsfulde	 topposter.	 I	analysen	vil	de	marginale	effekter	af	andele	på	
topposter	blive	rapporteret	gennem	marginsplots.	Modellerne	kan	tilgås	via	det	online	appendiks.	
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Kapitel	4:	Analyse	
	
I	dette	afsnit	vil	resultaterne	fra	hypotesetestene	blive	afrapporteret.	Gennemgangen	af	hypote-
serne	 følger	hypotesernes	numeriske	 rækkefølge,	 hvorfor	 jeg	 starter	med	hypotese	1	og	 slutter	
med	hypotese	7.	Undervejs	vil	resultaterne	blive	debatteret,	og	det	vil	løbende	vurderes,	om	hy-
poteserne	kan	be-	eller	afkræftes.		
	

Del	1	

4.1.	Er	kvinder	mere	optagede	af	ligestilling	end	mænd?		
	
Den	første	hypotese,	der	undersøges,	er	hypotese	1:	”Kvindelige	kommunalpolitikere	vil	være	me-
re	 optagede	 af	 ligestillingsspørgsmål,	 herunder	 ligestillingsredegørelserne	 i	 kommunerne,	 end	
mandlige	kommunalpolitikere”.		
Resultatet	 af	 denne	 undersøgelse	 er	 afrapporteret	 i	 nedenstående	 tabel,	 hvor	 den	 uafhængige	
variabel	 ”Køn”	er	markeret	med	blåt.	Den	afhængige	variabel	er	 skaleret	 fra	0-1	og	består	af	et	
indeks,	der	måler	politikernes	interesse	i	ligestilling.		
	
Tabel	4.1.1.	Test	af	hypotese	1:	Køns	betydning	for	ligestillingsinteresse	
Variabel	 Model	1	
Køn	 0,15	(0,01)***	
Generation	
		60’er-generationen	
		X-generationen		
		Y-generationen	
		Z-generationen	

Reference:	Generation	1937-1959	
-0,01	(0,01)	
-0,01	(0,01)	
0,00	(0,02)	
0,03	(0,03)	

Parti	
		Enhedslisten	
		Socialistisk	Folkeparti	
		Alternativet	
		Radikale	Venstre	
		Venstre	
		Konservative	
		Dansk	Folkeparti	
		Liberal	Alliance	
		Lokalliste	
		Kristendemokraterne	
		Andet	

Reference:	Socialdemokratiet	
0,14	(0,02)***	
0,08	(0,02)***	
0,09	(0,05)	
0,01	(0,03)	
-0,17	(0,01)***	
-0,18	(0,02)***	
-0,20	(0,02)***	
-0,30	(0,07)***	
-0,07	(0,03)*	
-0,27	(0,14)	
0,01	(0,10)	

Konstant	 0,39	(0,02)***	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001	(to-sidet	t-test).	N	=	908.	Ustandardiserede	koefficienter	med	robu-
ste	standardfejl	 i	parentes.	”Fixed	effects”-multilevelmodel	på	kommuneniveau.	Signifikanstest	for	samlet	
kategorisk	variabel	er	baseret	på	F-test.2		
																																																								
2	Foruden	denne	test	er	der	kørt	en	regression	med	en	vægt	på	uddannelse.	Denne	regression	viser	en	ko-
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Tabellen	viser,	at	”Køn”	har	en	statistisk	signifikant	koefficient	på	0,15.	Som	bekendt	er	køn	kodet	
som	en	dikotom	variabel	i	datasættet,	og	variablen,	der	måler	ligestillingsinteresse	er	skaleret	fra	
0-1.	Resultatet	betyder,	at	kvinder	er	15	procentpoint	mere	interesserede	i	ligestilling	end	mænd,	
hvilket	må	siges	at	være	en	substantiel	effekt.	De	15	procentpoint	indikerer	en	relativ	stor	forskel	
kønnene	i	mellem,	særligt	idet	der	både	er	kontrolleret	for	generationseffekter,	partitilhørsforhold	
og	kommunale	variationer.	
	
Som	 bekendt	 er	 ligestillingsinteresse	 operationaliseret	 som	 et	 indeks,	 der	 måler	 alt	 fra	 ligestil-
lingsengagement	til	opfattelser	af	deskriptiv	og	substantiv	repræsentation.	For	at	sikre,	at	korrela-
tionen	ikke	er	drevet	af	et	bestemt	aspekt	af	ligestillingsmålet,	er	ovenstående	analyse	også	kørt	
med	hvert	 enkelt	 item	 (se	 appendiks,	 afsnit	A.3.).	 I	 alle	modellerne	er	 der	 statistisk	 signifikante	
korrelationer	i	kvindernes	retning.	Det	faktum,	at	kvindelige	politikere	er	mere	optagede	af	ligestil-
ling	i	så	bred	en	forstand,	 indikerer,	at	kvindelige	politikere	som	gruppe	har	en	særlig	 interesse	i	
ligestilling,	som	adskiller	sig	fra	mandlige	politikeres.	
	
Ydermere	viser	tabellen	en	tydelig	højre-venstre	 logik,	hvor	venstreorienterede	politikere	er	væ-
sentligt	mere	optagede	af	 ligestilling	end	højreorienterede	politikere.	Socialdemokratiet	er	brugt	
som	 referencekategori,	 og	 flere	 partier	 adskiller	 sig	 signifikant	 fra	 Socialdemokratiet	 på	 dette	
spørgsmål.	Eksempelvis	er	politikere	fra	Enhedslisten	14	procentpoint	mere	optagede	af	ligestilling	
end	 politikere	 fra	 Socialdemokratiet.	 Samtidig	 er	 politikere	 fra	 Liberal	 Alliance	 30	 procentpoint	
mindre	optagede	af	ligestilling	end	politikere	fra	Socialdemokratiet.	Disse	partipolitiske	forskelle	er	
interessante,	men	vil	ikke	behandles	yderligere	i	dette	speciale,	da	de	går	uden	for	dette	speciales	
interessefelt.		
	
På	baggrund	af	resultaterne	kan	det	konkluderes,	at	der	findes	klar	støtte	til	hypotese	1;	Kvinder	
er	markant	mere	optagede	af	ligestilling	end	mænd.	For	at	føre	en	parallel	til	teorien	betyder	det,	
at	kvinder	er	signifikant	mere	optagede	af	førsteordens	kvindeinteresser.		
	
	

4.2.	Hvilke	emner	er	saliente	for	mænd	og	kvinder?	
	
Den	næste	hypotese	omhandler,	hvorvidt	der	er	forskel	på,	hvilke	emner	mænd	og	kvinder	finder	
saliente.	Hypotesen	lyder:	”Kvinder	vil	 i	højere	grad	end	mænd	være	optagede	af	at	få	velfærds-
emner	på	kommunernes	politiske	og	økonomiske	dagsorden”.	Her	testes	det,	om	der	er	forskel	på	
mænd	og	kvinder,	når	det	kommer	til	andenordens	kvindeinteresser.		

																																																																																																																																																																																								
efficient	på	14,8	for	køn,	og	ændrer	altså	 ikke	substantielt	på	resultaterne.	Regressionsoutput	med	vægt-
ning	kan	ses	i	appendikset	(tabel	A.2).	Forudsætningstests	viser	problemer	med	indflydelsesrige	observati-
oner	og	homoskedasticitet,	hvorfor	der	er	brugt	robuste	standardfejl.		
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Ifølge	teorien	forventes	det,	at	emnerne	”Børnepasning”,	”Ældre”,	”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sko-
le”	vil	være	mere	saliente	for	kvinder	som	følge	af	kulturelle	årsager.	Alle	fire	emner	hører	under	
kategorien	velfærdsemner.		
For	 at	 sikre	 en	 solid	 test	 af	 hypotesen,	 er	 der	 som	bekendt	 valgt	 2	 forskellige	 items	 til	 at	måle	
mænd	og	kvinders	vægtning	af	14	emner.	Først	har	politikerne	skulle	angive	deres	1.,	2.,	og	3.	pri-
oritet	ud	 fra	hvilke	emner,	de	 finder	 vigtigst.	Herefter	har	de	 skulle	angive,	om	hvert	emne	bør	
fylde	mere	eller	mindre	på	den	politiske	dagsorden.	Til	det	første	item	er	det	vigtigt	at	nævne,	at	
prioriteringen	 ikke	 betyder,	 at	 kvinder	 skal	 finde	 velfærdsemnerne	 vigtigere	 end	 andre	 emner,	
men	at	velfærdsemnerne	gennemsnitligt	rangerer	højere	for	kvinder	end	for	mænd.	Eksempelvis	
kan	en	kvinde	rangere	”miljø”	som	det	vigtigste	politiske	emne	i	sin	kommune,	men	samtidig	væg-
te	 ”skole”	 som	 det	 næst-vigtigste	 og	 ”børnepasning”	 som	 det	 tredje	 vigtigste	 emne.	 Så	 længe	
kvinderne	samlet	set	vægter	vælfærdsemnerne	højere	end	mændene,	vil	der	være	fundet	støtte	
til	hypotese	2.	Resultaterne	fra	de	to	analyser	er	vist	i	en	samlet	tabel	(tabel	4.2.2.).	Model	1	angi-
ver	resultaterne	af	14	individuelle	t-tests	på	de	prioriterede	emner,	og	model	2	viser	resultaterne	
fra	 14	 OLS-regressioner.	 For	 overskuelighedens	 skyld	 er	 kontrolvariablenes	 koefficienter	 fra	 re-
gressionerne	ikke	vist,	men	kan	ses	i	appendikset	(afsnit	B.1).		
	
Tabel	4.2.2.	Test	af	hypotese	2:	Køns	betydning	for	emners	saliens	

	 Model	1	–	t-test	 Model	2	-	OLS	
Emne	 Mænd	 Kvinder	 Difference	 Regressionskoefficient	
Børnepasning		 0,21	 0,31	 -0,10	(0,03)***	 0,05	(0,02)*	
Handicap	og	psykiatri		 0,14	 0,26	 -0,12	(0,03)***	 0,07	(0,02)**	
Sundhed		 0,18	 0,29	 -0,11	(0,03)***	 0,07	(0,02)**	
Kollektiv	trafik	 0,06	 0,07	 -0,01	(0,02)	 0,07	(0,02)**	
Integration	 0,09	 0,08	 0,01	(0,02)	 0,06	(0,02)**	
Ældre		 0,31	 0,30	 0,01	(0,03)		 0,04	(0,02)	
Idræt	og	kultur	 0,28	 0,23	 0,05	(0,03)	 0,02	(0,02)	
Skole		 0,55	 0,52	 0,03	(0,03)	 0,02	(0,02)	
Beskæftigelse		 0,29	 0,28	 0,01	(0,03)	 0,01	(0,02)	
Bibliotek		 0,03	 0,02	 0,01	(0,01)	 0,02	(0,02)	
Miljø		 0,29	 0,23	 0,06	(0,03)*	 0,02	(0,02)	
Veje	 0,12	 0,04	 0,08	(0,02)***	 -0,02	(0,02)	
Administration		 0,10	 0,05	 0,05	(0,02)**	 0,03	(0,02)	
Erhvervsfremme		 0,27	 0,20	 0,07	(0,03)*	 0,03	(0,02)	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	Model	1	viser	resultaterne	fra	14	t-tests,	model	2	viser	resultater-
ne	fra	14	”fixed	effects”	multilevel-modeller	på	kommuneniveau.	Model	2	viser	de	ustandardiserede	koeffi-
cienter	med	robuste	standardfejl	i	parentes.3		

																																																								
3	Signifikanstest	for	samlet	kategorisk	variabel	er	baseret	på	F-test	i	model	2.	Model	2	er	desuden	kørt	med	
en	vægt	på	uddannelse,	men	dette	ændrede	 ikke	på	 signifikansniveauerne	eller	 koefficienternes	 retning.	
De	fulde	regressionsoutputs	med	vægtning	kan	ses	i	appendikset	(B.2).		
Der	er	kørt	forudsætningstests	på	alle	14	regressioner	i	model	2.	I	få	af	testene	var	der	lidt	problemer	med	
normalfordelte	 fejlled,	 indflydelsesrige	observationer	og	homoskedasticitet,	 hvorfor	der	 er	 brugt	 robuste	
standardfejl	i	alle	modellerne.		



Kapitel	4:	Analyse	

	
Side	49	af	97	

Tabel	4.2.2.	viser	om	der	er	kønsforskelle	på,	hvilke	emner	der	prioriteres	af	mænd	og	kvinder.	For	
overskuelighedens	skyld	er	tabellen	farvekoordineret,	så	de	blå	 farver	øverst	repræsenterer	em-
ner,	der	er	saliente	for	kvinder,	mens	de	fire	grønne	rækker	nederst	repræsenterer	emner,	der	er	
saliente	 for	mænd.	De	 to	 grå	 rækker	 repræsenterer	 emner,	 der	 saliente	 for	 kvinder,	men	 kun	 i	
model	2.	De	hvide	emner	i	midten	er	ikke	mere	saliente	for	det	ene	køn	frem	for	det	andet.	I	beg-
ge	modeller	skal	koefficienterne	tolkes	på	en	skala	fra	0-1.		
	
Det	 interessante	 ved	 tabellen	 er,	 at	 kvinder	 er	mere	 tilbøjelige	 til	 at	 finde	emnerne	 ”Børnepas-
ning”,	 ”Handicap	&	 Psykiatri”	 og	 ”Sundhed”	 salient.	 Dette	 bekræftes	 gennem	 to	 forskellige	mål	
med	 to	 forskellige	metoder.	 I	 begge	modeller	 er	 kvinder	 statistisk	 signifikant	mere	 optagede	 af	
disse	emner	og	synes,	at	de	skal	tildeles	mere	opmærksomhed	end	mænd	gør.	Ifølge	teorien	for-
ventedes	det	som	sagt,	at	emnerne	”Skole”,	”Børnepasning”,	”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Ældre”,	
ville	være	områder,	som	særligt	kvinder	ville	være	optagede	af	grundet	kulturelle	forskelle	mellem	
kønnene.	Det	er	delvist	korrekt,	at	kvinder	er	mere	optagede	af	disse	emner,	da	”Børnepasning”	
og	”Handicap	&	Psykiatri”	rangerer	højere	på	kvindernes	dagsorden.	Dog	strider	det	mod	hypote-
sen,	at	kvinder	ikke	er	signifikant	mere	optagede	af	”Skole”	og	”Ældre”.	Ligeledes	var	der	ikke	teo-
retisk	belæg	for	at	tro,	at	kvinder	skulle	være	mere	optagede	af	”Sundhed”	end	mænd,	da	det	er	
et	område,	der	påvirker	de	to	køn	lige	meget.		
T-testen	viser	desuden,	at	emnerne	”Miljø”,	”Veje”,	”Administration	på	Rådhuset”	og	”Erhvervs-
fremme”	er	mest	salient	 for	mænd.	Model	2	viser	desuagtet	at	der	 ikke	er	signifikante	 forskelle	
mellem	kønnene	på	disse	emner,	hvorfor	det	vurderes,	at	denne	forskel	 ikke	er	stærk	nok	til,	at	
det	kan	konkluderes,	at	disse	emner	konsekvent	er	mere	saliente	for	mænd	end	for	kvinder.	Det	
samme	 kan	 siges	 om	 emnerne	 ”Kollektiv	 trafik”	 og	 ”Integration”,	 som	 kun	 var	 signifikante	 for	
kvinderne	i	model	2.	Det	vurderes,	at	trenden	er	ikke	stærk	nok	til,	at	disse	emner	kan	karakterise-
res	som	”kvindeemner”,	hvis	de	ikke	er	signifikante	i	begge	modeller.		
	
Hypotese	2	kan	delvist	bekræftes.	Der	er	signifikante	kønsforskelle	på,	hvilke	emner,	der	er	signifi-
kante	for	de	to	køn.	Teoretisk	forventedes	det,	at	kvinder	ville	være	mere	optagede	af	emnerne	
”Børnepasning”,	”Handicap	&	Psykiatri”,	”Skole”	og	”Ældre”,	da	dette	er	emner,	der	er	operationa-
liseret	som	andenordens	kvindeinteresser.	Der	fandtes	imidlertid	kun	empirisk	støtte	til,	at	kvinder	
er	signifikant	mere	optagede	af	”Børnepasning”	og	”Handicap	&	Psykiatri”.	Empirisk	viste	det	sig	
yderligere,	at	kvinder	også	finder	”Sundhed”	mere	salient	end	mænd.	Hypotese	2	kan	derfor	del-
vist	 bekræftes,	 fordi	 der	 er	 statistisk	 signifikante	 kønsforskelle	 på	 flere	 emner,	 men	 ikke	 i	 fuld	
overensstemmelse	med	de	 teoretiske	 forventninger.	 I	 det	 følgende	 vil	 der	 skelnes	mellem	 ”vel-
færdsemner”,	når	der	refereres	til	de	teoretisk	funderede	emner	og	”kvindeemner”,	når	der	refe-
reres	til	de	empirisk	funderede	emner.	Dette	er	vigtigt	for	næste	del	af	analysen,	hvor	der	tages	
udgangspunkt	i	de	empirisk	funderede	emner.			
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4.2.1.	Udvidet	test	af	hypotese	2		
	
Hypotesetesten	kan	udvides	ved	en	analyse	af,	om	der	er	bestemte	udvalg,	som	kvinder	 i	særlig	
grad	placeres	 i	 eller	 ønsker	 at	 være	 i.	Det	 er	 forventeligt,	 at	 der	 vil	 være	en	overensstemmelse	
mellem	emnerne,	som	kvinderne	er	optagede	af,	og	udvalgsområderne,	som	kvinderne	til	daglig	
engagerer	sig	i.	Hvis	kvinder	konsekvent	arbejder	for	udvalg,	eller	ønsker	at	arbejde	for	udvalg,	der	
beskæftiger	 sig	med	 ”Børnepasning”,	 ”Sundhed”	 og	 ”Handicap	&	 Psykiatri”,	 viser	 det,	 at	 der	 er	
nogle	 stærke	 tendenser	 på	 tværs	 af	meget	 forskellige	mål,	 hvilket	 bakker	 yderligere	 op	 om,	 at	
kvinder	har	emner,	som	er	særligt	saliente	for	dem.		
	
I	 tabel	 4.2.2	er	 resultaterne	 fra	27	 regressionsoutputs	mellem	køn	og	henholdsvis	medlemskab,	
formandspost	og	ønsket	om	at	sidde	i	bestemte	udvalg	vist.	I	alle	regressioner	er	der	kontrolleret	
for	samme	kontrolvariable	som	tidligere.	De	fulde	regressionsoutputs	kan	ses	i	appendikset	(B.3).	
For	overskuelighedens	skyld	er	signifikante	resultater	i	kvindernes	retning	igen	markeret	med	blåt,	
mens	signifikante	resultater	i	mændenes	retning	er	markeret	med	grønt.		
	
Tabel	4.2.2.	Udvidet	test	af	hypotese	2:	Køns	betydning	for	medlemskab,	formandspost	og	ønsket	
om	at	sidde	i	forskellige	udvalg	

Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	(to-sidet	t-test).	N	=	991.	Ustandardiserede	koefficienter	med	ro-
buste	standardfejl	i	parentes.	”Fixed	effects”-multilevelmodel	på	kommuneniveau.4		
	

																																																								
4	Signifikanstest	for	samlet	kategorisk	variabel	er	baseret	på	F-test.	Der	er	desuden	kørt	en	post-estimation	
med	en	vægt	på	uddannelse	for	alle	27	outputs.	Vægtningen	ændrede	ikke	nævneværdigt	på	koefficienter-
ne	eller	signifikansniveauerne	 for	størstedelen	af	 resultaterne.	Dog	blev	 formandsposterne	 for	sundheds-	
og	ældreudvalg	signifikante	for	kvinder	med	koefficienter	på	0,04(0,02)*	og	0,03(0,01)*.	Dette	skyldes	dog	
med	stor	sandsynlighed,	at	der	ikke	kan	bruges	robuste	standardfejl	samtidig	med	vægtning.	Regressions-
outputs	med	vægt	på	uddannelse	kan	ses	i	appendikset	(B.4).	
Der	er	kørt	forudsætningstests	på	alle	regressionerne.	I	nogle	regressioner	var	der	problemer	med	normal-
fordelte	 fejlled,	 indflydelsesrige	 observationer,	 og	 homoskedasticitet,	 hvorfor	 der	 er	 brugt	 robuste	 stan-
dardfejl	i	alle	modeller.	

Udvalg	 Medlemskab	 Formand	 Ønske	
Socialudvalg		
	(inkl.	handicap	og	psykiatri)	

0,16	(0,03)***	 0,03	(0,01)*	 0,18	(0,03)***	

Børnepasning/daginstitutionsudvalg	 0,13	(0,03)***	 0,01	(0,01)	 0,12	(0,03)***	
Sundhedsudvalg	 0,19	(0,03)***	 0,03	(0,02)	 0,17	(0,03)***	
Ældreudvalg	 0,13	(0,03)***	 0,03	(0,02)	 0,09	(0,03)**	
Skoleudvalg	 0,11	(0,03)**	 0,01	(0,01)	 0,00	(0,03)	
Arbejdsmarkeds/beskæftigelsesudvalg	 0,03	(0,04)	 0,01	(0,02)	 0,01	(0,03)	
Kultur/fritidsudvalg	 0,03	(0,03)	 0,01	(0,02)	 -0,08	(0,04)*	
Teknik-	og	Miljøudvalg	 -0,15	(0,04)***	 -0,05	(0,02)**	 -0,19	(0,04)***	
Økonomiudvalg	 -0,11	(0,03)**	 -0,04	(0,01)**	 -0,18	(0,04)***	
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Tabel	4.2.2.	bidrager	med	en	yderligere	indsigt	i	kvindelige	politikeres	prioritering	og	arbejde	med	
kommunalpolitiske	 emner.	 Den	 fortæller,	 om	 der	 er	 en	 sammenhæng	 mellem	 de	 emner,	 som	
kvinder	finder	saliente	og	deres	placering	i	kommunernes	udvalg.	Det	forventes,	at	kvinder	i	høje-
re	grad	vil	være	placeret	i	”Børnepasningsudvalg”,	”Sundhedsudvalg”	og	”Socialudvalg”,	fordi	det	
er	emner,	som	kvinderne	rangerer	højere	end	mændene,	og	samtidig	er	det	emner,	de	synes,	der	
burde	være	mere	debat	om	i	kommunerne.	Ser	man	på	resultaterne	i	tabellen,	er	dette	også	til-
fældet.	 Kvinder	 ønsker,	 og	 er	 også	 signifikant	 hyppigere,	medlem	 af	 ”Socialudvalg”,	 ”Børnepas-
ningsudvalg”	og	”Sundhedsudvalg”.	Overraskende	nok	ønsker	kvinder	også	i	højere	grad	medlem-
skab	af	”Ældreudvalg”	på	trods	af,	at	det	ikke	er	et	salient	emne	for	kvinderne.	Ligeledes	er	kvin-
der	signifikant	oftere	medlem	af	”Skoleudvalg”,	på	trods	af,	at	testen	ovenfor	har	vist,	at	det	hver-
ken	er	et	salient	emne	for	kvinderne,	eller	et	udvalg	de	i	højere	grad	ønsker	medlemskab	af.	Der	er	
altså	 ingen	 kønsforskelle	 på,	 hvem	der	 ønsker	 at	 sidde	 i	 ”Skoleudvalgene”,	men	 alligevel	 sidder	
kvinderne	med	11	procentpoint	oftere	i	disse	udvalg.			
Kigger	man	på	formandsposterne,	har	kvinder	kun	en	statistisk	signifikant	større	chance	for	at	væ-
re	formænd	for	”Socialudvalgene”.	Her	er	det	interessant,	at	de	ikke	har	en	signifikant	korrelation	
på	 ”Børnepasningsudvalgene”	 eller	 ”Sundhedsudvalgene”	 eftersom	 disse	 udvalg	 både	 er	 nogle,	
som	kvinderne	i	højere	grad	er	medlem	af,	ønsker	at	være	medlem	af,	og	er	udvalg	der	behandler	
et	emne,	der	er	særligt	salient	for	kvinderne.	Det	er	interessant,	at	der	på	trods	af	en	nogenlunde	
overensstemmelse	mellem	kvindernes	ønsker	og	deres	faktiske	medlemskaber	af	udvalgene,	ikke	
er	en	overensstemmelse,	når	man	sammenligner	med	fordelingen	af	formandsposter.	
	
Samlet	 kan	det	 konkluderes,	 at	 emnerne	 ”Børnepasning”,	 ”Handicap	&	Psykiatri”	 og	 ”Sundhed”	
empirisk	set	må	karakteriseres	som	kvindeemner,	fordi	disse	tre	emners	saliens	er	statistisk	signi-
fikante	for	kvinder	i	de	første	to	tests.	Derudover	har	kvinderne	et	ønske	om	at	få	politisk	indfly-
delse	på	disse	emner,	og	sidder	også	hyppigere	i	udvalg,	der	beskæftiger	sig	med	disse	emner.	På	
tværs	 af	 fire	meget	 forskellige	 items:	 prioritering,	 fokus,	medlemskab	 og	 ønsker,	 har	 kvinderne	
signifikante	resultater	på	”Børnepasning”,	”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sundhed”,	hvorfor	det	synes	
sikkert	at	konkludere,	at	disse	kan	karakteriseres	som	”kvindeemner”.		
Det	er	desuden	interessant,	at	kvinderne	har	signifikant	flere	formandsposter	i	”Socialudvalgene”,	
men	 ikke	 i	 ”Børnepasningsudvalgene”	 og	 ”Sundhedsudvalgene”.	 Yderligere	 varetager	 kvindelige	
kommunalpolitikere	i	højere	grad	opgaver	inden	for	”Skole”,	på	trods	af,	at	de	ikke	ønsker	dette	
mere	end	mænd.	Dette	fund	vidner	om,	at	der	er	nogle	forventninger	til,	at	”Skole”	er	et	kvinde-
emne,	hvilket	også	var	en	teoretisk	forventning	i	dette	speciale,	men	empirien	viser,	at	dette	ikke	
er	 tilfældet.	På	denne	baggrund	kan	det	konkluderes,	at	der	 findes	 støtte	 til	hypotese	2.	Der	er	
signifikante	forskelle	på,	hvilke	emner	mænd	og	kvinder	er	optagede	af	og	ønsker	at	arbejde	med,	
hvilket	ses	på	tværs	af	meget	forskellige	mål.	Grundet	andre	forhold,	er	de	dog	kun	i	begrænset	
omfang	i	stand	til	at	omsætte	denne	interesse	til	formandsposter	i	relevante	udvalg.		
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4.3.	Er	der	forskel	på	mænd	og	kvinders	politiske	præferencer?	
	
Den	tredje	hypotese	lyder:	”Kvindelige	kommunalpolitikere	vil	differentiere	sig	holdningsmæssigt	
på	kvindepolitiske	emner,	hvorfor	kvinders	politiske	holdninger	til	disse	emner	 ikke	vil	afvige	sy-
stematisk	fra	mænds”.	
	
Som	nævnt	i	specialets	metodeafsnit	vil	denne	hypotese	blive	testet	ved	at	spørge	politikerne	om	
deres	politiske	præferencer	på	tre	politiske	spørgsmål.	Ifølge	teorien	forventes	det,	at	emner	som	
”skole”,	”børnepasning”	og	”ældre”	i	højere	grad	vil	være	salient	for	kvinder,	hvorfor	der	er	brugt	
politiske	spørgsmål	inden	for	disse	tre	emner	i	spørgeskemaet.	Imidlertid	har	testen	af	hypotese	2	
netop	vist,	at	det	kun	er	”børnepasning”,	der	er	salient	for	kvinder,	og	derfor	det	eneste	emne	i	
denne	test,	der	empirisk	kan	betegnes	som	et	kvindepolitisk	emne,	hvilket	er	det,	hypotese	3	be-
skæftiger	 sig	med.	På	 trods	af	dette	 fremlægges	 resultaterne	på	 tværs	af	alle	 tre	emner,	der	er	
designet	til	at	teste	hypotesen,	da	dette	giver	et	mere	robust	billede	af	mænd	og	kvinders	præfe-
rencer.	I	alle	regressioner	er	der	brugt	de	samme	kontrolvariable	som	ovenfor:	kommune,	genera-
tionseffekter	og	partitilhørsforhold.	 I	 tabellen	er	angivet	signifikante	resultater,	hvor	køn	har	be-
tydning	 for,	hvilken	svarmulighed	der	vælges	 frem	for	et	andet.	En	bekræftelse	af	hypotesen	vil	
betyde,	at	der	ikke	er	nogen	signifikante	præferenceforskelle	mellem	mænd	og	kvinder.		
	
Tabel	4.3.1.	Test	af	hypotese	3:	Mænd	og	kvinders	præferenceforskelle	
Politisk	emne	 Alternativ	1	vs.	alternativ	2	 Koefficient	 N	
Børn	 ”Andet”	>	”Normering”	

”Andet”	>	”Opkvalificering”	
”Andet”	>	”Privatisering”	

0,58	(1,99)*	
0,97	(2,99)**	
1,1	(2,58)*	

908	

Ældre	 ”Normering”	>	”Privatisering”	
”Andet”	>	”Privatisering”	
”Andet”	>	”Familieinddragelse”	
”Andet”	>	”Normering”	
”Andet”	>	”Teknologi”	

0,79	(2,10)*	
1,4	(3,21)**	
0,97	(2,91)**	
0,63	(2,21)*	
0,78	(2,58)*	

912	

Skole	 Ingen	signifikante	forskelle	 -	 911	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	Koefficienterne	er	angivet	som	b-værdier	med	z-værdier	i	paren-
tes.	Mulitnominel	logistisk	regression	med	kontrol	for	kommune,	parti	og	generation.	De	fulde	regressions-
outputs	kan	ses	i	appendikset	(afsnit	C.1).		
	
Logikken	bag	 tabellen	er,	at	 ”Alternativ	1”	 i	anden	kolonne	står	over	 for	”Alternativ	2”	 i	 samme	
kolonne.	Udsagnet	til	venstre	bliver	 foretrukket	 frem	for	det	udsagn,	der	står	 til	højre.	Eftersom	
koefficienterne	er	baseret	på	logistiske	regressioner,	kan	man	ikke	tolke	på	dem	ud	fra	en	lineær	
sammenhæng.	I	stedet	kan	fortegnet	og	signifikansniveauet	bruges	til	at	vurdere,	hvem	der	stati-
stisk	set	foretrækker	den	ene	valgmulighed	frem	for	den	anden.	I	tabellen	er	alle	koefficienter	po-
sitive,	hvilket	betyder,	at	de	er	signifikante	i	kvindernes	retning.	I	det	følgende	vil	resultaterne	fra	
hver	kategori	gennemgås.		
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Børn:	 Sammenlignet	 med	 mænd	 har	 kvinder	 en	 tendens	 til	 at	 vælge	 muligheden	 ”Andet”	 på	
spørgsmålet	om,	hvad	der	er	den	bedste	løsning	i	forhold	til	at	forbedre	mindre	børns	(1-5	år)	triv-
sel	og	udvikling	i	kommunen.	Kvinder	trykker	signifikant	oftere	af	i	”Andet”	frem	for	valgmulighe-
derne:	 ”En	 bedre	 normering	 i	 daginstitutionerne”,	 ”Opkvalificering	 af	 medarbejderne	 i	 form	 af	
efteruddannelse”,	 og	 ”Mere	privatisering	 af	 daginstitutionerne,	 så	der	 kommer	øget	 konkurren-
ce”.	At	kvinderne	i	højere	grad	vælger	at	trykke	”Andet”,	fortæller	imidlertid	intet	om	deres	politi-
ske	præference	på	dette	spørgsmål	i	forhold	til	mænd,	da	”Andet”	ikke	kan	karakteriseres	som	en	
politisk	 præference	 på	 samme	 måde	 som	 eksempelvis	 ”bedre	 normeringer”.	 De	 identificerede	
forskelle	giver	således	ikke	anledning	til	at	konkludere,	at	kvinder	har	en	særlig	politisk	præference	
på	dette	spørgsmål.	Det	fortæller	i	stedet,	at	kvinder	muligvis	er	mere	i	tvivl	om,	hvad	de	skal	sva-
re,	eller	også	har	de	behov	for	at	svare	mere	nuanceret	på	spørgsmålet	end	mænd.	Med	andre	ord	
vides	det	ikke,	hvad	der	er	grunden	til	deres	præference	for	”Andet”.		
	
Ældre:	Sammenlignet	med	mænd	har	kvinder	igen	en	tendens	til	at	vælge	”Andet”	frem	for	andre	
svarmuligheder	på	dette	spørgsmål.	Her	blev	de	bedt	om	at	tage	stilling	til,	hvad	der	er	den	bedste	
løsning	 i	 forhold	 til	 at	 forbedre	hjemmeplejen	 i	 kommunen.	 Kvinder	 har	 en	 statistisk	 signifikant	
tendens	til	at	vælge	”Andet”	 frem	for:	”Mere	udlicitering	af	opgaver	 til	private	 firmaer”,	”Større	
fokus	 på	 inddragelse	 af	 familierne”,	 ”Flere	 ansatte	 i	 hjemmeplejen	 og	 på	 plejehjemmene”	 og	
”Større	inddragelse	af	teknologiske	løsninger”.	Som	ovenfor	fortæller	dette	os	intet	om	kvindernes	
politiske	præference,	at	de	vælger	at	krydse	af	i	”Andet”.	Dog	viser	regressionen	en	præference-
forskel,	hvor	kvinder	 i	højere	grad	ønsker	 ”Flere	ansatte	 i	hjemmeplejen	og	på	plejehjemmene”	
frem	for	”Mere	udlicitering	af	opgaver	til	private	firmaer”.	Koefficienten	her	er	signifikant	med	en	
p-værdi	på	0,036.	Dette	er	den	eneste	statistisk	signifikante	forskel	mellem	mænd	og	kvinder,	som	
berører	en	decideret	politisk	præference,	og	dermed	direkte	taler	imod	hypotese	3.		
	
Skole:	På	spørgsmålet	om,	hvad	de	mener,	at	der	kan	gøres	for	at	forbedre	skolegangen	for	børn	
og	unge	i	kommunen,	er	der	ingen	statistiske	præferenceforskelle	mellem	mænd	og	kvinder.	Det	
kan	derfor	konkluderes,	at	kvinder	ikke	har	andre	holdninger	til	dette	emne	end	mænd.		
	
	
Samlet	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 de	multinominelle	 logistiske	 regressioner	 ikke	 viser	 grund	 til	 at	
afvise	hypotese	3.	Ud	af	30	mulige	præferenceforskelle	mellem	mænd	og	kvinder	er	der	kun	8	sig-
nifikante	forskelle,	og	heraf	er	7	i	tilbøjeligheden	til	at	vælge	”Andet”,	som	ikke	er	en	politisk	posi-
tion.	Kun	i	én	sammenligning	er	der	en	reel	præferenceforskel	mellem	mænd	og	kvinder.	Denne	
opstår	i	forhold	til	ældre,	hvor	kvinder	foretrækker	en	bedre	normering	over	for	privatisering.	Det	
synes	derfor	sikkert	at	konkludere,	at	kønnet	ikke	er	afgørende	for	politikernes	præferencer,	hvor-
for	hypotese	3	kan	bekræftes.		
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4.4.	Sammenhængsmål	for	interesser,	emner	og	præferencer	
	
Den	 fjerde	hypotese	 lyder:	 ”Kvinder	 vil	 være	homogene	 i	 deres	 opfattelser,	 når	 det	 kommer	 til	
interesser,	mindre	homogene	når	det	kommer	til	emner,	og	mindst	homogene	i	forhold	til	præfe-
rencer”.		
Hypotesen	antager,	at	kvinders	diversitet	vil	øges	i	takt	med,	at	”kvindeinteresser”	bevæger	sig	fra	
niveau	1	 ”Interesser”	 ned	 til	 niveau	3	 ”Præferencer”.	 Testen	 af	 denne	hypotese	 foregår	 ved	en	
sammenligning	af	resultaterne	fra	de	forrige	tre	hypotesetests,	og	kan	derfor	ses	som	en	opsam-
lingshypotese.		
	
Tabel	4.4.1.	Test	af	hypotese	4:	Kvinders	interne	diversitet	
	 Resultat		
H1:	Interesse	 Stor	enighed	mellem	kvinder	om,	at	ligestilling	er	vigtigt.		
H2:	Emne	 Der	er	forskel	på	mænd	og	kvinders	prioriteringer	af	visse	emner.	Kvinder	prio-

riterer	generelt	 ”Børnepasning”,	 ”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sundhed”	højere	
end	mænd.			

H3:	Præference	 Kvinder	 tilkendegiver	 ikke	politiske	holdninger,	 som	meningsfuldt	 eller	 syste-
matisk	afviger	fra	mænds.	

	
	
I	og	med,	at	det	er	lidt	forskellige	former	for	tests,	der	er	kørt	i	analyserne	af	hypotese	1,	2	og	3,	er	
det	svært	at	sammenligne	koefficienterne	i	de	tre	tests.	Det	kan	dog	konkluderes,	at	der	er	størst	
forskel	 på	mænd	 og	 kvinders	 interesse	 i	 ligestilling,	 hvor	 kvinder	 konsekvent	 vægter	 ligestilling	
højere	end	mænd.	Kvinder	er	meget	enige	om,	at	ligestilling	er	vigtigt.	Faktisk	er	kvinder	så	enige	
om	dette,	at	forskellen	mellem	mænd	og	kvinder	er	signifikant,	selv	når	der	kontrolleres	for	kom-
munale	forskelle,	generationseffekter	og	partitilhørsforhold.		
	
I	forhold	til	emnernes	saliens	blev	forskellen	mellem	mænd	og	kvinder	lidt	mindre,	eftersom	der	
viser	sig	et	blandet	billede,	hvor	nogle	emner	er	mere	saliente	for	kvinder,	og	andre	emner	er	me-
re	saliente	for	mænd,	samtidig	med,	at	der	er	emner,	som	er	lige	vigtige	for	de	to	køn.	Her	ses	det,	
at	kvinder	differentierer	sig	fra	mænd	på	emner	som	”Børnepasning”,	”Sundhed”	og	”Handicap	&	
Psykiatri”,	men	at	kvinder	eksempelvis	ikke	er	mere	interesserede	i	”Skole”	og	”Ældre”	end	mænd.	
Kongruensen	kvinder	imellem	er	således	en	anelse	mindre,	når	det	kommer	til	emner,	end	når	det	
handler	om	en	overordnet	ligestillingsinteresse.		
	
I	 testen	 af	 den	 tredje	 hypotese	 bekræftes	 forventningen	 om,	 at	 kvinder	 ikke	 er	 anderledes	 fra	
mænd,	når	det	kommer	til	politiske	præferencer	på	specifikke	spørgsmål.	Her	kan	man	 ikke	tale	
om	”kvindepræferencer”,	fordi	kvinder	er	lige	så	internt	uenige,	som	de	er	enige	med	mænd.		
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Det	 interessante	 ved	 testen	af	hypotese	4	er,	 at	 der	 fremkommer	et	mere	nuanceret	billede	af	
kvinder	 som	gruppe.	Det	kan	bekræftes,	at	der	er	nogle	overordnede	 interesser	og	emner,	 som	
kvinder	er	enige	om,	men	samtidig	er	der	også	politiske	holdninger,	som	kvinder	differentierer	sig	
på.	Sammenlignet	med	mænd	er	kvinder	både	en	distinkt	gruppe,	samtidig	med	at	de	ikke	er	an-
derledes	fra	mænd	på	politiske	holdninger	til	specifikke	problemstillinger.	Alt	efter	hvilket	niveau	
af	”kvindeinteresser”	der	fokuseres	på,	vil	man	altså	finde	variationer	i	kvinders	interne	og	ekster-
ne	konvergens.	Repræsentationen	af	kvinder	i	kommunalpolitik	ser	ud	til	at	betyde	mere	for	dags-
ordensfastsættelsen	 end	 for	 policy-positionerne,	 når	 man	 ser	 på	 deres	 afslørede	 prioriteter	 og	
politiske	holdninger	 i	 spørgeskemaet.	Hvad	dette	har	 af	politiske	 konsekvenser,	 vil	 næste	del	 af	
analysen	tage	fat	på.			
	
	

Del	2	

4.5.	Har	den	kvindelige	andel	af	kommunalpolitikere	betydning	for	den	førte	politik?	
	
I	denne	del	af	analysen	er	det	kvindernes	faktiske	indflydelse,	der	er	omdrejningspunktet.	Hypote-
se	5	lyder	som	bekendt:	”Jo	større	andel	kvinder	udgør	af	et	byråd	eller	en	kommunalbestyrelse,	
desto	højere	prioriteres	kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	i	kommunen”.		
Det	antages,	at	andelen	af	kvinder	har	betydning	for,	om	kvinder	får	indflydelse	på	den	førte	poli-
tik	i	kommunen.		
	
Eftersom	 andelen	 af	 kvinder	 i	 kommunalbestyrelserne	 både	 forventes	 at	 påvirke	 kommunernes	
ligestillingsengagement	(førsteordens	kvindeinteresser)	og	deres	økonomiske	prioritering	af	kvin-
desaliente	emner	 (andenordens	kvindeinteresser),	 testes	hypotesen	ved	hjælp	af	 to	underanaly-
ser.	Først	vil	resultaterne	af	kvindernes	betydning	for	kommunernes	ligestillings-scorer	blive	præ-
senteret,	hvorefter	et	nyt	afsnit	vil	behandle	kvindernes	betydning	for	de	økonomiske	prioriterin-
ger.		
	
	

4.5.1.	Andelens	betydning	for	kommunernes	ligestillingsindsats	
	
I	følgende	tabel	er	den	uafhængige	variabel	lig	med	andelen	af	kvinder	i	kommunalbestyrelserne.	I	
model	1	og	2	er	andelen	målt	på	en	skala	fra	0-100	procent,	og	er	dermed	en	metrisk	skaleret	va-
riabel.	I	model	3	og	4	inddrages	en	dummyvariabel,	der	også	måler	andelen,	men	med	en	skillelin-
je	på	30%,	der	ifølge	teorien	om	”kritisk	masse”	er	den	andel,	som	kvinder	skal	opnå	førend	de	har	
mulighed	for	at	få	reel	indflydelse.	De	afhængige	variable	er	scorerne	i	ligestillingsredegørelserne,	
som	måles	på	en	skala	fra	0-100	på	både	personaleområdet	og	for	kerneydelser.	
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Tabel	4.5.1.	Test	af	H5:	Har	den	kvindelige	andel	betydning	for	scorerne	i	ligestillingsredegørelser-
ne?		
Variable	 Model	1	

Personale	
Model	2	

Kerneydelser	
Model	3	
Personale	

Model	4	
Kerneydelser	

Andelen	af	kvinder		 0,02	(0,20)	 0,15	(0,25)	 -	 -	
Andel	kvinder	over	
30%	

-	 -	 -1,9	(3,4)	 -1,2	(4,1)	

Indbyggertal	 0,00	(0,00)***	 0,00	(0,00)***	 0,00	(0,00)***	 0,00	(0,00)***	
Socioøkonomisk	
indeks	

9,0	(9,4)	 -1,6	(12,3)	 8,9	(9,5)	 -2,5	(12,4)	

Serviceniveau	 107,6	(47,6)*	 111,8	(55,8)*	 108,0	(48,2)*	 111,9	(56,6)	
Udgifter	pr.	ind-
bygger	

-0,25	(0,29)	 -0,4	(0,30)	 -0,25	(0,29)	 -0,4	(0,30)	

Konstant	 -59,5	(48,4)	 -67,1	(54,3)	 -58,5	(48,3)	 -61,9	(54,5)	
R2	 0,179	 0,158	 0,182	 0,155	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	(to-sidet	t-test).	N=98.	Ustandardiserede	koefficienter	med	robu-
ste	standardfejl	i	parentes.5		
	
Som	det	 fremgår	af	 tabellen,	har	kvindernes	andel	 i	 kommunalbestyrelserne	 i	2013	 ikke	haft	en	
betydning	for	kommunernes	scorer	i	ligestillingsredegørelserne.	Det	ses	i	model	1	og	2,	at	en	stig-
ning	 i	 andelen	af	 kvinder	på	1	procentpoint	har	medført	positive	effekter	 for	 scorerne	 i	 ligestil-
lingsredegørelserne	 for	 både	 personaleområdet	 og	 på	 kerneydelser.	 Effekterne	 er	 imidlertid	 så	
små,	at	de	er	tætte	på	at	være	ubetydelige.	I	model	3	og	4	er	koefficienterne	lidt	større,	men	i	en	
negativ	 retning.	Dette	 indikerer,	at	 kommuner	med	mere	end	30%	kvinder	 i	 kommunalbestyrel-
serne	scorer	dårligere	end	kommuner	med	under	30%	kvinder,	hvilket	taler	stærkt	imod	hypote-
sen.	 Igen	er	koefficienterne	dog	 relativt	 små,	 så	det	kan	diskuteres,	hvor	 stor	en	effekt	andelen	
reelt	har.	Ydermere	er	ingen	af	de	fire	koefficienter	statistisk	signifikante.	Det	kan	derfor	konklu-
deres,	at	andelen	af	kvinder	 ikke	har	haft	betydning	for	kommunernes	prioritering	af	kvindeinte-
resser	i	forhold	til	ligestilling,	hvorfor	denne	del	af	hypotesen	må	afvises.		
	
	

	
	 	

																																																								
5	Indbyggertal	og	samlet	budget	er	skaleret	som	de	faktiske	tal	i	kommunen.	Socioøkonomisk	indeks	går	fra	
0,53-1,80	og	serviceniveau	går	fra	0,92-1,09.	Her	betyder	en	værdi	over	1,	at	kommunen	har	et	højere	so-
cioøkonomisk	 indeks/serviceniveau	 end	 de	 øvrige	 kommuner,	 og	 omvendt	 hvis	 værdien	 er	 under	 1.	 For	
begge	mål	 gælder	 det,	 at	 en	 lav	 værdi	 er	 lig	med	 en	 velhavende	 kommune.	 Forudsætningstestene	 viste	
problemer	med	linearitet	 i	parametrene	og	normalfordelte	fejlled,	hvorfor	der	er	brugt	robuste	standard-
fejl.		
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4.5.2.	Andelens	betydning	for	kommunernes	økonomiske	prioriteringer	
	
Den	anden	del	af	hypotesen	omhandler	som	bekendt	kommunernes	økonomiske	prioriteringer	af	
de	emner,	som	kvinderne	finder	saliente.	 I	analysen	af	hypotese	2	fremgik	det,	at	kvinder	finder	
emnerne	”Børnepasning”,	”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sundhed”	mere	saliente	end	mænd,	hvorfor	
disse	må	karakteriseres	som	de	empiriske	”kvindeemner”.	Da	det	er	en	præmis	for	hypotesen,	at	
kvinder	ønsker	at	prioritere	flere	midler	på	saliente	emner,	testes	dette	først.	
	
I	 spørgeskemaet	blev	politikerne	bedt	om	at	 tage	stilling	 til,	om	der	bør	bruges	 flere	eller	 færre	
ressourcer	på	14	 forskellige	emner.	Hvis	kvinderne	 ikke	ønsker	at	bruge	 flere	midler	på	”Børne-
pasning”,	”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sundhed”,	er	det	 ikke	 længere	relevant	at	undersøge	sam-
menhængene	mellem	andelen	af	kvinder	og	de	økonomiske	prioriteringer	af	disse	områder.	Resul-
tatet	af	denne	test	fremgår	i	tabel	4.5.2.,	hvor	signifikante	resultater	er	markeret	med	blåt.		
	
	
Tabel	4.5.2.	Test	af	H5:	Hvad	ønsker	mænd	og	kvinder	at	bruge	ressourcer	på?	
Emne	 Koefficienter	fra	OLS-regressioner	 N	
Børnepasning	 0,05	(0,02)**	 911	
Handicap	&	Psykiatri	 0,09	(0,02)***	 902	
Sundhed	 0,08	(0,02)***	 905	
Skole	 0,04	(0,02)*	 910	
Ældre	 0,05	(0,02)*	 910	
Kollektiv	trafik	 0,06	(0,02)**	 900	
Beskæftigelse	 0,02	(0,02)	 899	
Bibliotek		 0,02	(0,02)	 896	
Integration		 0,02	(0,02)	 901	
Idræt	og	kultur		 -0,03	(0,02)	 900	
Veje		 -0,04	(0,02)	 900	
Miljø		 0,01	(0,02)	 901	
Administration		 0,02	(0,02)	 898	
Erhvervsfremmende	aktiviteter		 0,02	(0,02)	 899	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	(to-sidet	t-test).	Ustandardiserede	koefficienter	med	robuste	stan-
dardfejl	i	parentes.	Tabellen	indeholder	14	multilevelmodeller	med	”fixed	effects”	på	kommuneniveau.6		
	
	
	

																																																								
6	Der	er	kontrolleret	for	generationseffekter	og	partitilhørsforhold	i	alle	14	modeller.	De	fulde	regressions-
outputs	kan	ses	i	appendikset	(E.1).	Der	er	ingen	væsentlige	brud	på	forudsætningerne,	men	nogle	model-
ler	viste	bl.a.	problemer	med	indflydelsesrige	observationer,	normalfordelte	fejlled	eller	homoskedasticitet,	
hvorfor	der	er	brugt	robuste	standardfejl	i	alle	modeller.		
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Som	det	fremgår	af	tabel	4.5.2.	er	der	signifikante	korrelationer	mellem	køn,	og	ønsket	om	at	prio-
ritere	flere	midler	til	”Børnepasning”,	”Handicap	&	psykiatri”	og	”Sundhed”.	Koefficienterne	viser,	
at	kvinder	i	højere	grad	end	mænd	ønsker	at	bruge	penge	på	disse	emner,	hvilket	bekræfter	præ-
missen	for	hypotese	5;	kvinder	ønsker	i	højere	grad	end	mænd	at	bruge	flere	penge	på	kvindesali-
ente	emner.		
Eksempelvis	er	der	9	procentpoints	forskel	på	mænd	og	kvinder,	når	det	kommer	til	spørgsmålet	
om,	hvorvidt	der	skal	bruges	flere	penge	på	handicap	og	psykiatri.	Her	er	kvinderne	9	procentpoint	
mere	tilbøjelige	til	at	ønske	en	opprioritering	af	dette	emne,	hvilket	må	siges	at	være	en	substan-
tiel	forskel.		
Ydermere	viser	tabellen,	at	kvinder	også	ønsker	at	bruge	flere	ressourcer	på	”Skole”,	”Ældre”	og	
”Kollektiv	trafik”,	hvilket	er	ret	interessant,	eftersom	det	ikke	er	områder,	som	kvinderne	ellers	går	
mere	op	i	end	mænd.	Hvad	dette	betyder,	ligger	uden	for	dette	speciales	interesseområde,	og	vil	
derfor	ikke	behandles	yderligere	her.	
		
Det	kan	konkluderes,	at	præmissen	 for	hypotese	5	kan	bekræftes,	hvorfor	det	nu	er	 relevant	at	
undersøge,	 om	andelen	 af	 kvinder	 har	 betydning	 for	 prioriteringen	 af	 emnerne	 i	 kommunernes	
økonomiske	politik.		
	
Ifølge	hypotesen	vil	andelen	af	kvinder	i	kommunalbestyrelserne	have	en	betydning	for	den	øko-
nomiske	prioritering	af	andenordens	kvindeinteresser.	Nærmere	bestemt	betyder	det	en	priorite-
ring	af	de	emner,	der	er	saliente	for	kvinderne,	og	som	de	samtidig	ønsker	at	bruge	flere	midler	
på.	 Disse	 emner	 er	 ”Børnepasning”,	 ”Handicap	&	 Psykiatri”	 og	 ”Sundhed”.	 Det	 forventes,	 at	 en	
stigning	i	andelen	af	kvinder	vil	føre	til	en	stigning	i	ressourcer	allokeret	til	områderne.	Resultater-
ne	af	denne	test	fremgår	af	tabel	4.5.3.		
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Tabel	4.5.3.	Test	af	H5:	Har	den	kvindelige	andel	betydning	for	kommunens	økonomiske	prioriteringer?	
	

	 Model	1	
Dagtilbud	

Model	2	
Handicap	&	psykiatri	

Model	3		
Sundhed	

Model	4	
Dagtilbud	

Model	5	
Handicap	&	Psykiatri	

Model	6	
Sundhed	

	 Udg.	(netto)	til	
dagtilbud	pr.	
indbygger	

Udg.	Til	børn	
med	særlige	
behov	pr.	barn	

Udg.	Voksen-
handicap	pr.	
handicappede	

Udg.	til	sund-
hedsydelser	
ekskl.	medfi-
nansiering	pr.	
indbygger	

Udg.	(netto)	til	
dagtilbud	pr.	
indbygger	

Udg.	Til	børn	
med	særlige	
behov	pr.	barn	

Udg.	Voksen-
handicap	pr.	
handicappede	

Udg.	til	sund-
hedsydelser	
ekskl.	medfi-
nansiering	pr.	
indbygger	

Andel	kvinder	 29,5	(15,3)	 -9,0	(38,0)	 13,2	(15,0)	 -0,6	(2,4)	 -	 -	 -	 -	
Andel	kvinder	
over	30%	

-	 -	 -	 -	 489,1	(237)*	 297,2	(703,5)	 215,2	(266,8)	 -37,6	(44,7)	

Indbyggertal	 0,00	(0,00)**	 0,00	(0,00)	 -0,00	(0,00)*	 0,00	(0,00)	 0,00	(0,00)*	 0,00	(0,00)	 -0,00	(0,00)*	 0,00	(0,00)	
Socioøkonomisk	
indeks	

92,1	(1150)	 6126,5	(3275)	 2455	(890,8)**	 -114,0	(246,5)	 47,5	(844,7)	 6355	(3215)	 2433	(904,8)**	 -126,9	(240,4)	

Serviceniveau	 -45,2	(4605)	 28.236	(18073)	 17.988	
(3735)***	

-297,3	(1040)	 -361,7	(3786)	 29281	(17671)	 17838	
(3881)***	

-352	(1031)	

Udgifter	pr.	ind-
bygger	

-7,9	(44,1)	 315,0	(143,0)*	 36,3	(18,9)	 23,1	(8,0)**	 -6,6	(31,2)	 310,2	(139,1)*	 36,9	(19,8)	 23,4	(7,8)**	

Konstant	 4222,1	(4760)	 -41076	
(15711)*	

-13751	
(3802)***	

455,6	(929)	 5148	(3657)	 -42504	
(15175)**	

-13326	
(3914)**	

511,4	(913,9)	

R2	 0,120	 0,565	 0,467	 0,220	 0,119	 0,566	 0,467	 0,225	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	(to-sidet	t-test).	N=98.	Ustandardiserede	koefficienter	med	robuste	standardfejl	i	parentes.7		
	

																																																								
7	Indbyggertal	er	skaleret	som	de	faktiske	tal.	Socioøkonomisk	indeks	går	fra	0,53-1,80	og	serviceniveau	går	fra	0,92-1,09.	Her	betyder	en	værdi	over	
1,	at	kommunen	har	et	højere	socioøkonomisk	indeks/serviceniveau	end	de	øvrige	kommuner,	og	omvendt	hvis	værdien	er	under	1.	For	begge	mål	
gælder	det,	at	en	lav	værdi	er	lig	med	en	velhavende	kommune.	Der	er	ingen	væsentlige	brud	på	forudsætningerne,	men	nogle	modeller	viste	bl.a.	
problemer	med	linearitet	i	parametrene,	indflydelsesrige	observationer,	normalfordelte	fejlled	eller	homoskedasticitet,	hvorfor	der	er	brugt	robuste	
standardfejl	i	alle	modeller.		
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I	model	1-3	går	det	igen	for	alle	fire	udgiftsposter,	at	andelen	af	kvinder	ikke	har	signifikante	koef-
ficienter.	Dog	kan	man	diskutere,	hvor	vigtigt	signifikansniveauet	er	i	denne	sammenhæng,	da	der	
ikke	er	tale	om	en	stikprøve	men	den	faktiske	population.	Konventionen	inden	for	politologien	er,	
at	man	foretager	signifikanstests	på	sit	data,	men	i	og	med,	at	der	i	denne	kontekst	arbejdes	med	
populationsdata,	kan	det	også	være	interessant	at	beskrive	mønstrene	inden	for	populationen	af	
kommuner.	Med	populationsdata	som	dette	er	det	altså	ikke	kun	den	statistiske	signifikans,	men	
også	 den	 substantielle	 sammenhæng,	 der	 er	 interessant.	 Her	 kan	 koefficienternes	 størrelse	 og	
retning	bruges	til	at	beskrive	sammenhængene	mellem	køn	og	økonomiske	prioriteringer	i	danske	
kommuner.		
	
Tabellen	viser,	at	andelen	af	kvinder	 i	kommunalpolitik	har	størst	betydning	for	den	økonomiske	
prioritering	af	dagtilbud.	Hver	gang	andelen	af	kvinder	øges	med	1	procentpoint	bruges	der	29,5	
kroner	mere	på	dagtilbud	i	kommunen	pr.	indbygger.	Det	må	siges	at	være	en	relativ	stor	effekt.	
Til	 at	 illustrere	 dette	 kan	Horsens	 Kommune	bruges	 som	eksempel.	 I	 kommunen	 er	 der	 90.370	
indbyggere.	Hvis	andelen	af	kvindelige	politikere	stiger	med	blot	1	procentpoint	i	Horsens,	betyder	
det	en	økonomisk	opprioritering	af	dagtilbud	med	i	alt	2.665.915	kr.	i	kommunen8.		
Samtidig	viser	model	2,	at	andelen	af	kvinder	også	har	betydning	for	udgifterne	til	voksenhandi-
cap,	 der	 stiger	med	 13,2	 kr.	 pr.	 person	med	 handicap	 for	 hver	 procentvis	 stigning	 i	 andelen	 af	
kvinder.	Omvendt	 falder	den	økonomiske	 støtte	 til	børn	med	særlige	behov	med	9	kr.	pr.	barn,	
hvilket	peger	 i	den	modsatte	 retning.	Koefficienten	 for	 sundhed	er	 så	 lav,	at	andelen	af	kvinder	
ikke	kan	siges	at	have	en	effekt	på	denne	udgiftspost.		
I	model	4-6	er	andelen	af	kvinder	inddraget	som	en	dummy-variabel	med	en	skillelinje	på	30%,	da	
det	er	her,	teorien	forventer,	at	kvinderne	har	mulighed	for	at	få	indflydelse.	Model	4-6	bidrager	
med	ret	interessante	indsigter.	For	det	første	er	koefficienterne	for	dagtilbud	og	handicap	positive	
i	model	4	og	5,	hvilket	betyder,	at	der	bruges	flere	penge	på	disse	områder,	hvis	der	er	mere	end	
30%	kvinder	i	kommunalbestyrelserne.	I	modsætning	til	model	2	viser	model	5,	at	der	bruges	flere	
penge	på	børn	med	særlige	behov,	når	der	er	mere	end	30%	kvinder	i	kommunalbestyrelsen.	Koef-
ficienten	 for	dagtilbud	bliver	derudover	signifikant	 i	model	4,	hvilket	underbygger	 forventningen	
om,	 at	 andelen	 af	 kvinder	 har	 betydning	 for	 prioriteringen	 af	 dette	 emne.	 Samtidig	 strider	 det	
imod	de	teoretiske	forventninger,	at	der	bruges	færre	penge	på	sundhed,	når	den	kvindelige	andel	
overstiger	30%.		
		
Det	kan	konkluderes,	at	andelen	af	kvindelige	politikere	har	betydning	for	den	økonomiske	priori-
tering	af	dagtilbud	i	kommunerne,	hvor	en	høj	andel	kvinder	er	lig	med	en	høj	økonomisk	støtte	til	
dagtilbud.	 Dette	 ses	 tydeligst	 i	 model	 4,	 hvor	 dummy-variablen	 viser	 en	 signifikant	 forskel	 på	
kommuner	med	 færre	vs.	 flere	end	30%	kvinder.	Omvendt	viser	koefficienterne	 for	 sundhed,	at	
der	bruges	færre	penge	på	dette	emne,	når	der	kommer	flere	kvinder	ind	i	kommunalbestyrelser-
ne.	 I	 forhold	til	emnet	”Handicap	&	Psykiatri”	ses	der	et	blandet	billede,	da	model	2	viser,	at	en	

																																																								
8	Udregning:	Indbyggertal	x	koefficient	=	90.370	x	29,5	=	2.665.915	kr.		
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øget	andel	kvinder	fører	til	en	økonomisk	nedprioritering	af	børn	med	særlige	behov,	mens	model	
5	viser	det	modsatte.		
	
Samlet	set	er	det	altså	kun	i	forhold	til	dagtilbud,	at	andelen	af	kvinder	synes	at	have	betydning.	
Heraf	konkluderes	det,	at	hypotese	5	må	delvist	afvises.	Andelen	af	kvinder	har	 ingen	betydning	
for	kommunernes	prioritering	af	 ligestilling	og	har	langt	fra	robuste	resultater	på	de	økonomiske	
prioriteringer	af	”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sundhed”.	Kun	prioriteringen	af	”Dagtilbud”	går	i	den	
forventede	retning.		
	
	

4.6.	Er	magt	=	indflydelse?	
	
Andelen	af	kvindelige	kommunalpolitikere	er	altså	 ikke	nok	til,	at	”kvindeinteresser”	og	”kvinde-
emner”	bliver	prioriteret	i	kommunerne.	Spørgsmålet	er	nu,	om	det	har	en	betydning	for	kommu-
nernes	prioriteringer,	 at	 kvinderne	besidder	en	 større	del	 af	 topposterne.	Hypotese	6	 lyder:	 ”Jo	
flere	topposter	der	besiddes	af	kvinder,	jo	mere	vil	kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	priori-
teres	i	kommunen”.			
Som	før	undersøges	korrelationerne	mellem	kvindernes	topposter	og	kommunernes	scorer	i	lige-
stillingsredegørelserne	 først	 (tabel	4.6.1.).	Dernæst	præsenteres	 resultaterne	 fra	de	økonomiske	
prioriteringer	(tabel	4.6.2.).		
	
	

4.6.1.	Fører	flere	kvinder	i	toppen	til	bedre	resultater	i	ligestillingsredegørelserne?		
	
Til	at	besvare	spørgsmålet	om,	hvorvidt	flere	kvinder	i	politiske	topposter	fører	til	et	øget	ligestil-
lingsengagement	i	kommunerne,	bruges	kvindelige	topposter	både	som	en	metrisk	skaleret	varia-
bel	der	går	 fra	0-100%	af	 topposterne,	 samt	en	dummy-variabel	der	 skiller	 ved,	om	kvinder	har	
mere	eller	mindre	end	30%	af	topposterne.	De	afhængige	variable	er	kommunernes	scorer	i	lige-
stillingsredegørelserne	på	personaleområdet	og	på	kerneydelser.	Disse	er	skaleret	fra	0-100.		
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Tabel	4.6.1.	Test	af	H6:	Har	kvinder	i	topposter	betydning	for	scorerne	i	ligestillingsredegørelserne?		
Variable	 Model	1		

Personale	
Model	2		
Kerneydelser	

Model	3	
Personale	

Model	4	
Kerneydelser	

Kvindelige	toppo-
ster	i	2013	

0,2	(0,1)	 0,1	(0,1)	 -	 -	

Andel	af	topposter	
over	30%	

-	 -	 8,0	(4,0)*	 4,6	(5,0)	

Indbyggertal	 0,00	(0,00)***	 0,00	(0,00)***	 0,00	(0,00)**	 0,00	(0,00)***	
Socioøkonomisk	
indeks	

10,5	(8,8)	 -1,8	(12,0)	 9,6	(9,2)	 -2,1	(12,0)	

Serviceniveau	 104,4	(48,3)*	 110,2	(56,7)	 107,4	(47,9)*	 111,5	(56,6)	
Udgifter	pr.	ind-
bygger	

-0,3	(0,3)	 -0,4	(0,3)	 -0,2	(0,3)	 -0,4	(0,3)	

Konstant	 -60,8	(48,6)	 -63,1	(55,0)	 -60,6	(48,4)	 -63,2	(55,1)	
R2	 0,208	 0,159	 0,212	 0,162	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	(to-sidet	t-test).	N=98.	Ustandardiserede	koefficienter	med	robu-
ste	standardfejl	i	parentes.9		
	
Ser	man	på	model	1	og	2	i	tabel	4.6.1.,	ses	det,	at	den	kvindelige	andel	af	topposterne	i	kommu-
nerne	ikke	har	haft	nævneværdig	betydning	for	kommunernes	scorer	i	ligestillingsredegørelserne.	
For	både	personaleområdet	og	kerneydelser	er	koefficienterne	tæt	på	0,	hvilket	antyder	en	ikke-
eksisterende	sammenhæng	mellem	andelen	af	kvinder	 i	topposter	og	kommunernes	 ligestillings-
scorer.	Går	vi	videre	til	model	3	og	4	har	den	kvindelige	andel	af	topposterne	derimod	signifikant	
betydning	for	kommunernes	indsats	på	personaleområdet.	Her	er	der	8	points	forskel	på	kommu-
ner	med	færre	end	30%	kvinder,	sammenlignet	med	kommuner	der	har	mere	end	30%	kvinder	i	
de	politiske	topposter.	Koefficienten	er	dog	ikke	så	stor	for	kerneydelser,	og	er	ligeledes	ikke	signi-
fikant.		
Samlet	set	er	der	ikke	belæg	for	at	bekræfte	denne	del	af	hypotesen,	da	koefficienterne	er	relativt	
små	og	insignifikante	i	tre	ud	af	fire	mulige	tilfælde.	Dog	ser	det	ud	til,	at	kvindernes	andel	af	top-
posterne	bliver	betydningsfulde	for	personaleområdet,	hvis	andelen	overstiger	30%.		
	
	

4.6.2.	Fører	flere	kvinder	i	toppen	til	andre	økonomiske	prioriteringer?		
	
Spørgsmålet	er	nu,	om	det	har	en	betydning	for	de	økonomiske	prioriteringer	 i	kommunerne,	at	
der	kommer	flere	kvinder	ind	på	topposterne.	Resultaterne	heraf	fremgår	i	tabel	4.6.2.:	
																																																								
9	Indbyggertal	og	samlet	budget	er	skaleret	som	de	faktiske	tal	i	kommunen.	Socioøkonomisk	indeks	går	fra	
0,53-1,80	og	serviceniveau	går	fra	0,92-1,09.	Her	betyder	en	værdi	over	1,	at	kommunen	har	et	højere	so-
cioøkonomisk	 indeks/serviceniveau	 end	 de	 øvrige	 kommuner,	 og	 omvendt	 hvis	 værdien	 er	 under	 1.	 For	
begge	mål	gælder	det,	at	en	lav	værdi	er	lig	med	en	velhavende	kommune.	Forudsætningstestene	viste	lidt	
problemer	ift.	kerneydelser,	hvor	der	er	problemer	med	lineariteten	og	normalfordelte	fejlled.	I	begge	mo-
deller	er	der	brugt	robuste	standardfejl	for	en	ekstra	robust	test.		
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Tabel	4.6.2.	Test	af	H6:	Har	kvinder	i	topposter	betydning	for	de	økonomiske	prioriteringer?	
	 Model	1	

Dagtilbud	
Model	2	

Handicap	&	psykiatri	
Model	3	
Sundhed	

Model	4		
Dagtilbud	

Model	5	
Handicap	&	psykiatri	

Model	6	
Sundhed	

	 Udg.	(netto)	til	
dagtilbud	pr.	
indbygger	

Udg.	Til	børn	
med	særlige	
behov	pr.	barn	

Udg.	Vok-
senhandicap	
pr.	handicap-
pede	

Udg.	til	
sundheds-
ydelser	ekskl.	
medfinansie-
ring	pr.	ind-
bygger	

Udg.	(netto)	til	
dagtilbud	pr.	
indbygger	

Udg.	Til	børn	
med	særlige	
behov	pr.	barn	

Udg.	Vok-
senhandicap	
pr.	handicap-
pede	

Udg.	til	sund-
hedsydelser	
ekskl.	medfi-
nansiering	pr.	
indbygger	

Kvindelige	toppo-
ster	i	2017	

0,62	(8,5)	 -6,8	(22,2)	 1,0	(6,9)	 -0,9	(1,4)	 -	 -	 -	 -	

Andel	af	toppo-
ster	over	30%	

-	 -	 -	 -	 208,1	(230,3)	 -1096	(631,7)	 -147,3	
(245,7)	

-68,3	(47,3)	

Indbyggertal	 0,00	(0,00)***	 0,00	(0,00)	 -0,00	(0,00)*	 0,00	(0,00)	 0,00	(0,00)***	 0,01	(0,00)	 -0,00	(0,00)*	 0,00	(0,00)	
Socioøkonomisk	
indeks	

-179,4	(1160)	 6112	(3206)	 2344	
(865,9)**	

-121,3	
(252,6)	

-122,7	(1112)	 5865	(3032)	 2283	(861)**	 -130,4	(259,4)	

Serviceniveau	 -1394	(4744)	 28.559	
(17.492)	

17.394	
(3867)***	

-283,2	(1055)	 -1576	(4717)	 29563	(16584)	 17503	
(3927)***	

-215	(1048)	

Udgifter	pr.	ind-
bygger	

-2,2	(45,4)	 317,2	(139,3)*	 38,4	(17,9)*	 23,5	(8,3)**	 -3,2	(43,0)	 320,5	(127,6)*	 40,0	(18,9)*	 23,5	(8,6)**	

Konstant	 6396	(4757)	 -41653	
(14824)**	

-12786	
(3909)**	

425,9	(949,2)	 6520	(4669)	 -42351	
(14130)**	

-12855	
(3919)**	

376,8	(950,8)	

R2	 0,079	 0,565	 0,463	 0,222	 0,087	 0,578	 0,465	 0,236	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	(to-sidet	t-test).	N=98.	Ustandardiserede	koefficienter	med	robuste	standardfejl	i	parentes.10		

																																																								
10	Indbyggertal	er	skaleret	som	de	faktiske	tal.	Socioøkonomisk	indeks	går	fra	0,53-1,80	og	serviceniveau	går	fra	0,92-1,09.	Her	betyder	en	værdi	over	
1,	at	kommunen	har	et	højere	socioøkonomisk	indeks/serviceniveau	end	de	øvrige	kommuner,	og	omvendt	hvis	værdien	er	under	1.	For	begge	mål	
gælder	det,	at	en	lav	værdi	er	lig	med	en	velhavende	kommune.	Der	er	ingen	væsentlige	brud	på	forudsætningerne,	men	nogle	modeller	viste	bl.a.	
problemer	med	indflydelsesrige	observationer,	normalfordelte	fejlled	eller	homoskedasticitet,	hvorfor	der	er	brugt	robuste	standardfejl	i	alle	model-
ler.	
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Endnu	en	gang	ses	det,	at	der	ikke	er	statistisk	signifikante	sammenhænge	mellem	de	uafhængige	
og	afhængige	variable	i	modellerne.	I	model	1-3,	hvor	den	uafhængige	variabel	er	metrisk	skaleret,	
er	 koefficienterne	 ydermere	 relativt	 små.	 Ikke	 desto	 mindre,	 er	 det	 ret	 interessante	 fund,	 der	
fremkommer	i	tabellen.		
Tabellen	viser,	at	når	kvinder	 får	 flere	topposter,	 falder	den	økonomiske	støtte	til	alle	emner	på	
nær	dagtilbud.	Det	går	igen	på	tværs	af	modellerne,	at	”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sundhed”	ned-
prioriteres	 i	 takt	med,	at	 kvinder	 får	adgang	 til	 flere	 topposter	 i	 kommunerne.	Koefficienten	 for	
voksenhandicap	er	dog	positiv	i	model	2,	men	da	koefficienten	er	så	lille,	og	standardfejlen	så	stor,	
vurderes	sammenhængen	at	være	ikkeeksisterende.			
	
Det	er	 ret	 interessant,	at	der	nedprioriteres	midler	 til	 ”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sundhed”,	når	
flere	kvinder	kommer	til	magten,	da	det	taler	stærkt	imod	den	teoretiske	forventning	i	hypotesen.	
Som	nævnt	 er	 koefficienterne	 dog	 relativt	 små,	 hvis	man	 ser	 på	model	 1-3.	 Ligeledes	 er	 det	 få	
kommuner,	der	 trækker	 sammenhængene	 for	model	4-6,	hvorfor	det	er	 svært	at	 tolke	på	disse	
modeller.	
Den	eneste	positive	koefficient	der	 taler	 for	en	hypotesebekræftelse,	er	koefficienten	 for	dagtil-
bud.	Men	også	her	er	 koefficienten	 relativt	 lille	 i	model	 1,	 hvilket	 indikerer	 en	 ikkeeksisterende	
sammenhæng.	Koefficienten	for	dagtilbud	er	større	i	model	4,	hvor	der	gøres	brug	af	en	dummy-
variabel	til	at	måle	forskellene	på	kommuner	med	færre	og	flere	end	30%	kvinder	i	topposterne.	
Denne	koefficient	kan	indikere,	at	andelen	af	kvinder	på	politiske	topposter	kan	få	betydning	for	
den	økonomiske	prioritering	af	dagtilbud,	men	da	koefficienten	er	insignifikant,	er	det	ikke	noget	
der	kan	konkluderes	med	sikkerhed.			
	
Det	kan	konkluderes,	at	kvinders	adgang	til	politiske	topposter	i	kommunerne	ikke	har	en	overbe-
visende	effekt	på	kommunernes	engagement	inden	for	ligestilling.	Ligeledes	viser	resultaterne,	at	
kvinders	adgang	til	topposter	har	meget	små	effekter	på	kommunernes	økonomiske	prioriteringer	
af	kvindesaliente	emner,	hvoraf	nogle	er	i	en	negativ	retning.	Hypotese	6	må	derfor	klart	afvises.			
	
	

4.7.	Hvad	sker	der	når	kvinder	både	er	mange	og	har	magt?		
	
Analysen	af	hypotese	1	og	2	 viser,	 at	 kvinder	ønsker	en	anden	politik	 end	mænd,	både	når	det	
kommer	til	ligestilling	og	de	økonomiske	prioriteringer	af	emnerne	”Sundhed”,	”Handicap	&	Psyki-
atri”	og	”Børnepasning”.	Samtidigt	viser	analysen	af	hypotese	5,	at	andelen	af	kvinder	ikke	har	en	
selvstændig	effekt	på	prioriteringen	af	disse	områder,	bortset	fra	dagtilbud,	hvor	andelen	af	kvin-
der	har	betydning	for	de	økonomiske	prioriteringer,	når	der	er	flere	end	30%.	Testen	af	hypotese	6	
viser	yderligere,	at	andelen	af	kvinder	i	toppositioner	ikke	har	den	forventede	effekt.	Faktisk	synes	
sammenhængen	om	noget	at	være	den	modsatte	end	forventet.	Kvinder	i	toppen	fører	til	bespa-
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relser	på	kvindesaliente	emner.	Der	er	altså	et	modsætningsforhold	mellem,	hvad	kvinderne	øn-
sker	politisk,	og	dét	de	får	gennemført	i	praksis.		
	
Det	leder	til	dette	speciales	syvende	og	sidste	hypotese,	der	lyder:	”Kvinders	indflydelse	på	kom-
munernes	politik	forøges,	når	de	besidder	en	stor	en	andel	af	pladserne	i	kommunalbestyrelserne	
samtidig	med,	at	de	også	besidder	en	stor	andel	af	topposterne	i	kommunen”.		
Denne	hypotese	forventer	en	interaktionseffekt	mellem	topposter	og	andele,	hvor	effekten	af	den	
ene	forudsætter	en	tilstedeværelse	af	den	anden.	Således	forventes	det,	at	andelen	af	kvinder	får	
større	betydning,	når	der	også	er	mange	kvinder	i	politiske	topposter,	fordi	kvinderne	kan	støtte	
hinanden	på	tværs	af	hierarkiske	skel.	Til	at	teste	denne	interaktionshypotese,	er	der	udført	seks	
interaktionsmodeller	med	et	 interaktionsled	bestående	 af	 andele	 og	 topposter.	 Interaktionsmo-
dellerne	kan	ses	i	appendikset	online	(tabel	G.1.1	–	tabel	G.1.6).	I	figur	4.7.1.	er	der	vist	seks	mar-
ginsplot	baseret	på	disse	interaktionsmodeller:		
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Figur	4.7.1.	Test	af	H7:	Marginsplot	for	andele	og	topposter	på	ligestilling	og	emner	

	 	

	 	

	 	
Note:	*p<	0,05;	**p<	0,01;	***p<	0,001.	(to-sidet	t-test).	N=98.	De	marginale	effekter	er	udregnet	på	bag-
grund	af	regressioner	med	robuste	standardfejl	(se	appendiks:	7.1).			
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I	ovenstående	figurer	markerer	den	røde	 linje	y-aksens	0-punkt.	De	stiplede	 linjer	 indikerer	95%	
konfidensintervaller.	X-aksen	viser	kvindernes	andel	af	de	politiske	topposter,	mens	y-aksen	viser	
de	marginale	effekter	af	 andelen	af	 kvinder	 i	 kommunalbestyrelserne	 for	 forskellige	niveauer	af	
kvindelige	topposter	på	de	seks	afhængige	variable.		
	
I	alle	interaktionsmodellerne	er	interaktionsleddet	insignifikant.	Interaktionseffekten	bliver	kortva-
rigt	signifikant	på	”Udgifter	til	dagtilbud”,	hvor	de	marginale	effekter	af	andelen	af	kvinder	i	kom-
munalbestyrelserne	har	signifikante	korrelationer,	når	der	er	mellem	30	og	60%	kvinder	 i	toppo-
sterne.	Denne	effekt	bliver	dog	insignifikant	igen,	når	kvinderne	besidder	mere	end	60%	af	toppo-
sterne.		
Når	det	er	sagt,	går	alle	interaktionsleddene	imidlertid	i	den	forventede	retning.	I	alle	seks	model-
ler	er	interaktionsleddene	positive,	hvilket	vidner	om,	at	den	positive	sammenhæng	mellem	ande-
len	af	kvinder	og	prioriteringerne	af	kvindeinteresser	bliver	stærkere,	når	kvindelige	kommunalbe-
styrelsesmedlemmer	suppleres	af	flere	kvinder	i	politiske	topposter.		
	
De	marginale	effekter	af	den	kvindelige	andel	har	desuden	forskellige	hældninger	og	koefficienter	i	
de	seks	marginsplot.	Som	det	ses	øverst	i	figuren,	har	interaktionsleddet	kun	en	meget	lille	betyd-
ning	for	scorerne	i	ligestillingsredegørelserne.	De	marginale	effekter	er	meget	tætte	på	0,	hvorfor	
det	 vurderes,	 at	 andelen	 af	 kvinder	 ikke	 får	 større	 betydning	 for	 kommunernes	 scorer	 i	 ligestil-
lingsredegørelserne,	når	der	er	flere	kvinder	i	toppen.	Substantielt	betyder	det,	at	kvinderne	i	top-
pen	og	kvinderne	i	kommunalbestyrelserne	ikke	understøtter	hinanden	i	at	få	mere	ligestilling	ind	i	
kommunerne.	
De	marginale	effekter	i	forhold	til	de	økonomiske	prioriteringer	vidner	om	lidt	større	interaktions-
effekter.	 Særligt	 på	 udgiftsposterne	 til	 dagtilbud,	 børn	 med	 særlige	 behov	 og	 voksenhandicap,	
peger	koefficienterne	på	substantielle	interaktionseffekter.	Her	får	den	kvindelige	andel	i	kommu-
nalbestyrelserne	mere	at	sige	i	forhold	til	de	økonomiske	prioriteringer,	når	der	er	kvinder	på	poli-
tiske	topposter	til	at	understøtte	dem.	 Igen	bør	det	understreges,	at	effekterne	 ikke	er	statistisk	
signifikante,	hvorfor	dette	ikke	kan	konkluderes	med	statistisk	sikkerhed.		
I	 forhold	til	sundhed	er	koefficienterne	så	små,	at	man	ikke	kan	tale	om	en	substantiel	 interakti-
onseffekt.		
	
Samlet	viser	interaktionsmodellerne	tegn	på,	at	kommunerne	får	opprioriteret	de	kvindepolitiske	
emner,	når	der	både	er	mange	kvinder	i	kommunalbestyrelserne	og	på	de	politiske	topposter.	Der	
er	dog	ingen	effekt,	hvis	man	ser	på	kommunernes	ligestillingsengagement.		
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4.8.	Opsummering	
	
Analysen	har	vist	blandede	resultater	i	forhold	til	hypoteserne.	Hvor	der	særligt	kunne	findes	støt-
te	til	analysens	første	del,	der	omhandlede	kvinders	interne	og	eksterne	konvergens,	var	der	ikke	
de	samme	overbevisende	resultater	i	analysens	anden	del,	der	undersøgte	sammenhænge	mellem	
kvinderepræsentation	og	kommunernes	prioriteringer.	En	oversigt	over	analysens	 resultater	kan	
ses	i	tabel	4.8.1:		
	
Tabel	4.8.1.	Oversigt	over	analysens	resultater	
Hypotese	 Støtte?	
H1:	”Kvindelige	kommunalpolitikere	vil	være	mere	optagede	af	ligestillings-
spørgsmål,	herunder	ligestillingsredegørelserne	i	kommunerne,	end	mandli-
ge	kommunalpolitikere”.		

Klar	støtte	

H2:	”Kvinder	vil	i	højere	grad	end	mænd	være	optagede	af	at	få	velfærdsem-
ner	på	kommunernes	politiske	og	økonomiske	dagsorden”.	

Delvis	støtte	

H3:	”Kvindelige	kommunalpolitikere	vil	differentiere	sig	holdningsmæssigt	på	
kvindepolitiske	emner,	hvorfor	kvinders	politiske	holdninger	til	disse	emner	
ikke	vil	afvige	systematisk	fra	mænds”.	

Klar	støtte	

H4:	”Kvinder	vil	være	homogene	i	deres	opfattelser,	når	det	kommer	til	inte-
resser,	mindre	homogene	når	det	kommer	til	emner,	og	mindst	homogene	i	
forhold	til	præferencer”.	

Klar	støtte	

H5:	”Jo	større	andel	kvinder	udgør	af	et	byråd	eller	en	kommunalbestyrelse,	
desto	højere	prioriteres	kvindeinteresser	(interesser	og	emner)	i	kommunen”	

Meget	svag	støtte	

H6:	”Jo	flere	topposter	der	besiddes	af	kvinder,	jo	mere	vil	kvindeinteresser	
(interesser	og	emner)	prioriteres	i	kommunen”.	

Ingen	støtte	

H7:	”Kvinders	indflydelse	på	kommunernes	politik	forøges,	når	de	besidder	
en	stor	en	andel	af	pladserne	i	kommunalbestyrelserne	samtidig	med,	at	de	
også	besidder	en	stor	andel	af	topposterne	i	kommunen”.	

Delvis	støtte	

	
Der	opstår	et	billede	af,	at	kvindelige	politikere	differentierer	sig	fra	mandlige	politikere,	fordi	de	
går	mere	op	i	ligestilling,	og	har	nogle	andre	emner,	der	er	saliente	for	dem.	Samtidig	viser	resulta-
terne,	at	disse	forskelle	ikke	kommer	til	udtryk	i	kommunernes	faktiske	politik	i	forhold	til	ligestil-
ling	 og	 den	 økonomiske	 prioritering	 af	 kvindesaliente	 emner.	 Det	 blev	 forventet,	 at	 kvindernes	
andel	i	kommunalbestyrelserne	og	deres	adgang	til	politiske	topposter	ville	betyde	en	oppriorite-
ring	af	kvindeinteresser	i	kommunerne,	men	dette	kan	ikke	bekræftes	på	baggrund	af	resultater-
ne.	Dog	viser	interaktionsmodellerne,	at	andelen	af	kvinder	i	kommunalbestyrelserne	og	i	toppo-
sterne	kan	spille	positivt	sammen	i	 forhold	til	kommunernes	prioriteringer	af	særligt	”Dagtilbud”	
og	”Handicap	&	Psykiatri”.		I	næste	afsnit	vil	resultaternes	validitet	blive	diskuteret.	
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Kapitel	5:	Diskussion		
	
I	dette	afsnit	vil	resultaterne	fra	analysedelen	blive	diskuteret.	Med	udgangspunkt	 i	en	metodisk	
diskussion,	har	afsnittet	til	hensigt	at	følge	op	på,	hvorfor	vi	ser	de	resultater,	vi	gør.	Eftersom	før-
ste	del	af	analysen	 stort	 set	 kunne	bekræfte	hypoteserne,	 vil	der	 ikke	 lægges	 større	vægt	på	at	
diskutere	disse.	I	stedet	lægges	fokus	på	anden	del	af	analysen,	der	viste	overraskende	resultater	i	
forhold	til	de	forventninger,	der	blev	opstillet	i	hypoteserne.	I	slutningen	af	dette	afsnit	vil	analy-
sens	opfyldelse	af	de	generelle	forskningskriterier	desuden	blive	diskuteret.		
	
	

5.1.	Overraskende	resultater	i	analysens	anden	del	
	
Anden	del	af	analysen	 leder	 ikke	 til	en	entydig	bekræftelse	af,	at	kvindelige	kommunalpolitikere	
får	indført	den	politik,	de	går	ind	for.	Ser	man	bort	fra	udgifterne	til	dagtilbud,	pegede	testene	af	
hypotese	 5	og	 6	 på,	 at	 andelen	 af	 kvindelige	politikere	 ikke	nødvendigvis	 fører	 til	 en	 forskel	 på	
kommunernes	 ligestillingsengagement	 eller	 økonomiske	prioriteringer.	Dette	 kan	der	 være	 flere	
grunde	til.	For	det	første	kan	det	simpelthen	skyldes,	at	sammenhængene	ikke	eksisterer,	en	mu-
lighed	man	ikke	må	se	bort	fra.	Det	kan	også	være,	at	sammenhængene	ikke	er	blevet	målt	opti-
malt,	hvorfor	hypotesebekræftelserne	udebliver.	I	et	forsøg	på	at	optimere	målingsvaliditeten	blev	
der	 inddraget	en	dummy-variabel	 for	henholdsvis	andele	og	 topposter	 i	 analysen.	 Ifølge	 teorien	
om	 kritisk	masse,	 kunne	man	 forvente	 en	 treshold-effekt	 omkring	 30%	 kvinder,	 hvorfor	 skellet	
blev	sat	her.	Her	viser	resultaterne,	at	andelen	af	kvinder	har	betydning	for	de	økonomiske	priori-
teringer	 af	 dagtilbud	 i	 kommunerne,	mens	 koefficienterne	 på	 de	 øvrige	 poster	 ikke	 leder	 til	 en	
bekræftelse	af	hypoteserne.	Dog	sker	der	noget	interessant	i	testen	af	hypotese	7,	hvor	det	under-
søges,	om	der	er	en	interaktionseffekt	mellem	andelen	i	kommunalbestyrelserne	og	på	topposter-
ne.	 Selvom	 resultaterne	 ikke	 er	 signifikante,	 viser	 der	 sig	 alligevel	 positive	 interaktionseffekter	
mellem	andelen	af	kvinder	i	kommunalbestyrelserne	og	andelen	af	kvinder	i	politiske	topposter	i	
kommunerne.	Disse	 interaktionseffekter	er	særligt	store	 i	 forhold	til	prioriteringerne	af	emnerne	
”børnepasning”	og	”handicap	&	psykiatri”.		
	
Som	nævnt	i	metodeafsnittet,	kan	de	insignifikante	resultater	være	et	udtryk	for,	at	populationen	
af	kommuner	er	relativ	lille,	og	at	der	kun	er	en	lille	variation	på	de	centrale	uafhængige	variable	
(andele	og	topposter).	Det	er	svært	at	få	signifikante	resultater	med	en	population	på	98	kommu-
ner	samtidigt	med,	at	kommunerne	ikke	afviger	så	meget	fra	hinanden	på	variablene.	Andelen	af	
kvinder	ligger	i	gennemsnit	på	32,8%,	og	har	en	standardafvigelse	på	8,4.	Udover	at	variationen	er	
lav,	er	det	også	kun	få	kommuner,	der	har	en	kvindelig	andel	over	30%,	som	ifølge	teorien	er	ven-
depunktet	for	politisk	indflydelse.	Der	er	ydermere	kun	én	kommune	i	2017	og	to	i	2013	med	et	
kvindeligt	politisk	flertal.	Det	kan	også	være	en	forklaring	på	den	manglende	effekt,	fordi	det	ude-
lukker	muligheden	for	at	se,	hvad	der	sker	med	politikken,	når	kvinder	får	flertal	i	kommunalbesty-
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relserne.	De	manglende	resultater	kan	med	andre	ord	være	et	symptom	på,	at	den	kvindelige	an-
del	i	kommunerne	ikke	er	høj	nok	til,	at	man	reelt	kan	udtale	sig	om	den	kvindelige	andels	betyd-
ning.		
Denne	forklaring	synes	realistisk,	hvis	man	ser	på	koefficienterne	for	de	kommuner,	der	har	mere	
end	50%	kvinder	i	kommunalbestyrelserne.	Sammenligner	man	scorerne	på	ligestillingsredegørel-
serne	i	2013	for	Hillerød	og	Gentofte,	der	havde	henholdsvis	51,9	og	57,9%	kvinder	i	kommunal-
bestyrelserne,	med	 alle	 de	 resterende	 kommuners	 scorer,	 ligger	 disse	 to	 kommuner	 væsentligt	
over	 de	 resterende	 kommuners	 placering	 i	 redegørelserne.	 I	 en	 model,	 hvor	 der	 inddrages	 en	
dummy-variabel	med	en	skillelinje	på	50%	kvinder,	er	koefficienten	ydermere	statistisk	signifikant	
for	kerneydelser,	hvor	koefficienten	ligger	på	34,5	med	en	robust	standardfejl	på	11,9	(se	appen-
diks,	tabel	E.2.1).	Går	vi	til	de	økonomiske	prioriteringer	i	2017	ses	der	ligeledes	store	effekter	på	
udgifterne	til	dagtilbud,	voksenhandicap	og	sundhed,	hvor	Gentofte	adskiller	sig	mærkbart	fra	de	
resterende	 kommuner	med	 hensyn	 til	 de	 økonomiske	 opprioriteringer	 af	 disse	 områder	 (se	 ap-
pendiks,	tabel	E.2.2).	Resultaterne	indikerer,	at	det	kan	have	en	stor	betydning	for	kommunernes	
politik,	at	kvinder	får	flertal	 i	kommunalbestyrelserne.	Når	det	er	sagt,	er	det	 imidlertid	svært	at	
tolke	så	meget	på	disse	resultater.	Der	kan	være	særlige	omstændigheder	ved	netop	Hillerød	og	
Gentofte	kommune,	som	ikke	er	indfanget	af	de	inddragede	kontrolvariable,	og	som	er	årsagen	til,	
at	disse	kommuner	afviger	så	meget	fra	de	andre	på	variablene.	Jeg	vil	derfor	nøjes	med	at	kon-
kludere,	at	der	er	tegn	på,	at	der	sker	noget	interessant	ift.	de	politiske	prioriteringer	i	kommuner	
med	et	kvindeligt	politisk	flertal,	men	at	man	ikke	kan	vide	noget	med	sikkerhed,	så	længe	der	ikke	
er	flere	kommuner	at	inferere	fra.		
I	forlængelse	heraf	er	alle	modeller	i	anden	del	af	analysen	også	kørt	uden	eventuelle	indflydelses-
rige	 observationer	 for	 en	 ekstra	 robust	 test.	 Det	ændrede	 ikke	 nævneværdigt	 ved	 resultaterne,	
hvilket	vidner	om,	at	det	ikke	er	enkelte	kommuner	der	har	styret	sammenhængene	i	modellerne.		
	
Eftersom	det	er	svært	at	få	signifikante	resultater	under	de	ovennævnte	forhold,	synes	det	ekstra	
stærkt,	 at	 der	 fremkommer	 en	 tendens	 i	 forhold	 til	 de	 økonomiske	 prioriteringer	 af	 dagtilbud	 i	
kommunerne.	Her	er	der	en	signifikant	sammenhæng	mellem	kvinders	andel	og	prioriteringen	af	
dagtilbud,	når	der	inddrages	en	dummy-variabel,	der	skiller	ved	30%.	Samtidig	viser	interaktions-
modellerne	en	signifikant	marginaleffekt	af	andelen,	der	er	positiv,	når	kvinder	har	mellem	30	og	
60%	af	topposterne.	Det	synes	derfor	sikkert	at	konkludere,	at	den	kvindelige	andel	i	kommunal-
bestyrelser	og	i	kommunale	topposter	har	en	betydning	for	de	økonomiske	prioriteringer	af	dag-
tilbud.		
Det	samme	kan	 imidlertid	 ikke	siges	om	de	øvrige	 fund	 i	denne	del	af	analysen,	der	udelukkede	
viser	insignifikante	resultater.	Omvendt	synes	det	forkert	at	afvise	hypoteserne,	såfremt	de	insig-
nifikante	resultater	er	et	udtryk	for,	at	ovennævnte	forhold	spænder	ben	for	signifikante	fund.	I	så	
fald	ville	det	betyde,	at	korrekte	hypoteser	fejlagtigt	afvises.	Resultaterne	bør	derfor	tolkes	med	
forsigtighed.	Det	 kan	 blot	 konstateres,	 at	 resultaterne	 i	 denne	 undersøgelse	 ikke	 giver	 grobund	
for,	at	man	med	sikkerhed	kan	konkludere,	at	andelen	af	kvinder	er	relateret	til	kommunalpolitiske	
prioriteringer.	 Samtidig	 viser	 resultaterne	 i	 interaktionsmodellerne,	 at	 der	 er	 en	 tendens	 til,	 at	
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kvindelige	politikere	 i	 kommunalbestyrelserne	 får	 indflydelse	på	 særligt	de	økonomiske	priorite-
ringer,	hvis	de	samtidigt	understøttes	af	kvinder	i	politiske	topposter.	Der	er	stærke	indikationer,	
men	der	 kræves	en	mere	omfattende	undersøgelse	af	disse	 sammenhænge,	 førend	de	entydigt	
kan	be-	eller	afkræftes.		
	
	

5.2.	Opfyldelse	af	forskningskriterierne	
	
Specialets	 fornemmeste	hensigt	har	været	at	bidrage	til	vores	viden	om	politisk	repræsentation,	
samt	 den	 verdensomspændende	 forskning	 inden	 for	 køn	 og	 politik.	 En	måde	 at	 teste,	 hvorvidt	
dette	er	lykkes,	er	ved	at	diskutere	specialets	opfyldelse	af	en	række	forskningskriterier	(Bøgh	An-
dersen:	2012).	Bøgh	Andersen	peger	på,	at	særligt	fire	kriterier	bør	opfyldes,	før	man	kan	tale	om	
valid	 forskning;	høj	målingsvaliditet,	høj	 intern	validitet,	høj	 reliabilitet	og	høj	generaliserbarhed	
(ibid.:	97).	Samtidig	pointerer	hun	dog,	at	det	kan	være	svært	at	leve	op	til	alle	forskningskriterier	
på	én	gang.	Det	bedste	man	kan	gøre,	er	at	være	åben	omkring	sine	procedurer,	så	andre	kan	kig-
ge	én	 i	 kortene	og	 replicere	undersøgelsen,	 såfremt	der	 skulle	være	 lyst	hertil	 (ibid.:	112).	Gen-
nemsigtigheden	er	forsøgt	højnet	i	dette	speciale,	ved	at	alle	overvejelser	har	været	lagt	frem	lø-
bende.	Herunder	er	der	lagt	en	særlig	vægt	på	at	vise	de	metodiske	til-	og	fravalg.	Ligeledes	er	der	
lavet	 et	 online	 appendiks,	 hvor	 de	 fulde	 regressionsoutputs	 kan	 tilgås,	 hvilket	 giver	 læseren	 en	
mulighed	for	at	se	de	præsenterede	resultater	i	samspil	med	de	øvrige	variables	koefficienter.	
	
Der	 kan	 identificeres	en	klar	 sammenhæng	mellem	køn	og	politikernes	 interesse	 i	 ligestilling	og	
bestemte	emner,	hvilket	indikerer	en	høj	intern	validitet	i	undersøgelsen.	Men	da	der	i	denne	un-
dersøgelse	arbejdes	med	tværsnitsdata,	er	det	ikke	muligt	at	studere	konkrete	kausalslutninger.	I	
modsætning	 til	 eksperimentelle	 designs	 er	 det	 ikke	muligt	 at	manipulere	med	 den	 uafhængige	
variabel	for	dernæst	at	måle	effekterne	på	den	afhængige	(Bøgh	Andersen	et.	al.:	2012).	Hvorvidt	
der	eksisterer	en	mekanisme,	der	forbinder	køn	med	interesser	og/eller	prioriteringer,	kan	derfor	
ikke	afgøres	med	sikkerhed	i	denne	type	undersøgelse.	
	
Reliabiliteten	i	specialet	er	sikret	gennem	et	gennemarbejdet	spørgeskemadesign	i	første	delana-
lyse.	I	anden	delanalyse	er	der	brugt	mål,	som	er	opgjort	på	samme	måde	fra	kommune	til	kom-
mune.	Ligestillingsredegørelserne	og	de	økonomiske	prioriteringer	er	opgjort	efter	samme	frem-
gangsmåde	i	alle	kommuner	under	ledelse	af	Ligestillingsministeriet	og	Økonomi-	og	Indenrigsmi-
nisteriet.	 Det	 vurderes	 derfor,	 at	 der	 ikke	 er	 problemer	med	 specialets	 reliabilitet,	 som	 er	 for-
holdsvis	høj.		
	
Målingsvaliditeten	er	derimod	mere	diskuterbar.	På	den	ene	side	er	der	brugt	tid	på	at	operationa-
lisere	de	teoretiske	forventninger	på	en	måde,	så	de	kan	testes	empirisk.	Der	vurderes	at	være	god	
overensstemmelse	mellem	teori	og	de	operationaliserede	variable.	Dette	er	ikke	mindst	forøget	i	
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kraft	af,	at	der	er	blevet	dannet	et	spørgeskema	præcist	med	det	formål	at	svare	på	de	specifikke	
hypoteser,	der	er	opstillet	 i	dette	 speciale.	Omvendt	kan	man	argumentere	 for,	 at	anden	del	af	
analysen	kunne	være	operationaliseret	anderledes.	I	stedet	for	at	se	på	ligestillingsredegørelserne	
og	de	økonomiske	prioriteringer,	kunne	man	også	have	spurt	kommunerne	selv,	hvad	de	synes,	de	
gør	for	”kvindeinteresser”.	Når	der	er	valgt	nogle	objektive	mål,	er	det	netop	for	at	sikre,	at	det	
ikke	handler	om	kommunernes	oplevede	indsats,	men	de	faktiske	resultater	der	er	opnået.	I	den	
forbindelse	kan	man	stadig	komme	med	det	argument,	at	andre	objektive	mål	kunne	være	mere	
retvisende	for	at	teste	problemstillingen,	hvilket	ikke	kan	afvises.	Dog	må	det	understreges,	at	der	
er	valgt	de	mål,	som	er	fundet	bedst	egnet	til	opgaven.	Samlet	vurderes	målingsvaliditeten	at	være	
god,	fordi	jeg	mener,	at	jeg	har	målt	dét,	jeg	påstår	at	måle.	
	
Et	sidste	forskningskriterie	er	ekstern	validitet,	der	omhandler	analysens	generaliserbarhed.	I	det-
te	 speciale	 er	 der	 to	 oplagte	 generaliseringsmuligheder:	 national	 politik	 og	 udenlandsk	politik.	 I	
specialet	har	fokus	ligget	på	kommunalpolitik.	Teorien	bag	specialets	design	er	imidlertid	baseret	
på	artikler,	der	har	undersøgt	repræsentation	i	en	national	kontekst,	hvorfor	denne	undersøgelse	i	
vid	udstrækning	kunne	repliceres	blandt	danske	folketingspolitikere	såvel	som	medlemmer	af	an-
dre	parlamenter.	Teoretisk	ville	man	forvente	de	samme	mekanismer	blandt	mandlige	og	kvindeli-
ge	parlamentsmedlemmer	 som	ved	kommunalpolitikere,	hvorfor	der	 ikke	 ligger	nogen	 teoretisk	
hindring	bag	en	replikation	blandt	disse	populationer.	Selvom	der	ikke	er	nogle	teoretiske	hindrin-
ger	for	en	replikation	blandt	danske	og	udenlandske	parlamentsmedlemmer,	bør	man	dog	spå	om	
resultaterne	med	 stor	 forsigtighed.	Man	 kunne	 forvente,	 at	 danske	parlamentsmedlemmer	 ville	
minde	 mere	 om	 danske	 kommunalpolitikere	 end	 udenlandske	 parlamentsmedlemmer	 grundet	
kulturelle	forskelle.	Hvorvidt	dette	er	tilfældet,	er	dog	et	empirisk	spørgsmål.		
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Med	afsæt	i	repræsentationslitteraturen	har	dette	speciale	undersøgt	koblingen	mellem	deskriptiv	
og	 substantiv	 repræsentation	 i	 en	 dansk	 kommunalpolitisk	 kontekst.	 Som	noget	 forholdsvis	 nyt	
inden	for	repræsentationslitteraturen	har	specialets	fokus	været	på,	hvordan	politikernes	køn	har	
betydning	for	deres	repræsentationsfokus	og	kommunernes	prioriteringer	på	en	række	områder.	
	
Som	det	blev	præsenteret	i	teoriafsnittet,	er	der	i	litteraturen	en	forventning	om,	at	en	deskriptiv	
repræsentation	 af	 kvinder	 vil	 føre	 til	 en	 substantiv	 repræsentation	 af	 kvinders	 interesser.	Dette	
indebærer	en	præmis	om,	at	kvinder	vil	have	nogle	andre	 fokusområder	 som	følge	af	en	anden	
erfaringsverden	end	mænd.	I	første	del	af	analysen	blev	dette	bekræftet	gennem	testene	af	hypo-
tese	1	og	2.	Kvinder	går	mere	op	i	en	overordnet	ligestilling	mellem	kønnene,	og	prioriterer	nogle	
andre	emner	end	mænd.	Samtidig	viste	testen	af	hypotese	3,	at	kvindernes	enighed	ophører,	når	
de	skal	 tage	stilling	 til	 specifikke	politiske	problemstillinger.	Denne	viden	 indikerer,	at	kvindelige	
politikere	bidrager	med	noget	andet	end	mænd	i	form	af	et	øget	ligestillingsfokus	og	en	oppriori-
tering	af	bestemte	emner	på	den	politiske	dagsorden.	Uden	kvindelige	politikere	ville	ligestilling	og	
emnerne	”Børnepasning”,	”Handicap	&	Psykiatri”	og	”Sundhed”	højst	sandsynligt	ikke	fylde	lige	så	
meget	i	politik.	Samtidig	viser	hypotese	3,	at	kvinder	er	en	heterogen	gruppe,	som	også	kan	være	
internt	uenige	om	 løsningerne	på	specifikke	problemstillinger.	Pointen	er,	at	kvinderne	påvirker,	
hvilke	områder	der	sættes	fokus	på,	samtidig	med	at	de	differentierer	sig	på	løsningerne.		
I	anden	del	af	analysen	undersøgtes	det,	hvorvidt	kønsforskellene	på	ligestillingsinteresse	og	em-
nefokus	udmønter	sig	i,	at	en	højere	andel	kvinder	i	kommunernes	politiske	topposter	og	kommu-
nalbestyrelser	 har	 betydning	 for	 kommunernes	 ligestillingsengagement	 og	 økonomiske	 priorite-
ringer.	Hvis	man	ser	bort	 fra	dagtilbud,	 leder	 resultaterne	 ikke	 til	 en	bekræftelse	af,	 at	 kvinders	
adgang	til	kommunalpolitik	har	betydning	 for	kommunernes	 indsats	på	disse	områder.	Eftersom	
der	ikke	er	klare	signifikante	resultater,	må	hypoteserne	afvises.	Når	det	er	sagt,	viser	resultaterne	
dog	nogle	 vigtige	 tendenser,	 som	 ikke	må	underkendes.	Der	er	 tegn	på,	 at	 andelen	af	 kvinder	 i	
kommunalbestyrelserne	 har	 betydning	 for	 den	 økonomiske	 prioritering	 af	 dagtilbud,	 hvor	 flere	
kvinder	fører	til	en	opprioritering	af	dette	område.	Ligeledes	viser	interaktionsmodellerne	tegn	på,	
at	 kvinderne	 gør	 en	 forskel	 for	 særligt	 dagtilbud	og	 handicap,	 når	 der	 både	 er	mange	 kvinder	 i	
toppen	og	i	kommunalbestyrelserne.	
Det	kan	diskuteres,	hvorvidt	den	manglende	signifikans	kan	skyldes	den	naturlige	begrænsning	på	
98	enheder	og	det	trods	alt	begrænsende	økonomiske	råderum	til	 forskelle	på	tværs	af	kommu-
nerne.	Der	er	alt	andet	lige	nogle	opgaver,	som	kommunerne	er	forpligtede	til	at	løse,	hvilket	ind-
skrænker	 deres	 økonomiske	 frihed.	 Ligeledes	 er	 der	 en	 lav	 variation	 på	 kommunernes	 andel	 af	
kvindelige	kommunalpolitikere,	som	også	kan	have	en	betydning	 for	de	 insignifikante	resultater.	
Yderligere	undersøgelser	er	nødvendige	for	at	afgøre	om	disse	metodiske	begrænsninger	er	afgø-
rende	for	konklusionerne	i	dette	speciale.			
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Specialets	problemstilling	lød:	”Hvordan	adskiller	kvindelige	kommunalpolitikeres	interesser	sig	fra	
mandliges,	og	hvilken	betydning	har	det	for	den	førte	politik	i	kommunerne?”.		
Et	 samlet	 svar	på	problemstillingen	må	være,	at	kvindelige	politikeres	 interesser	adskiller	 sig	 fra	
mandliges,	 når	 det	 kommer	 til	 værdier	 og	 fokusområder,	men	 ikke	 er	 forskellige	 fra	mænds	 på	
specifikke	politiske	præferencer.	Denne	nuancering	fremkommer,	når	man	opdeler	interesser	i	tre	
forskellige	niveauer;	interesser,	emner	og	præferencer.		
Samtidigt	er	der	ikke	entydige	beviser	på,	at	kommuner	med	flere	kvinder	i	kommunalbestyrelser-
ne	 og	 på	 topposterne	 fører	 til	 en	 anden	politik.	Dog	 er	 der	 stærke	 tendenser,	 der	 peger	 på,	 at	
kvindelige	politikere	får	indført	økonomiske	opprioriteringer	af	dagtilbud	og	handicap,	særligt	hvis	
der	både	er	en	høj	andel	i	kommunalbestyrelsen	og	på	de	politiske	topposter.		
	
Specialet	bidrager	med	en	indsigt	i,	hvordan	et	deskriptivt	karaktertræk	som	køn	kan	have	betyd-
ning	for	politikeres	repræsentationsfokus.	Samtidig	kan	specialets	fund	medvirke	til	at	forklare	de	
uenigheder,	der	optræder	i	litteraturen,	når	det	kommer	til	repræsentationen	af	kvindeinteresser	
(Beckwith:	2011).	Én	af	årsagerne	 til,	at	det	er	meget	divergerende	 resultater,	man	har	 fundet	 i	
litteraturen,	kan	hænge	sammen	med,	at	mænd	og	kvinders	interne	og	eksterne	diversitet	afhæn-
ger	af,	hvilket	niveau	af	kvindeinteresser,	man	undersøger.		
Analysens	 fund	 bidrager	 desuden	 med	 en	 fornyet	 indsigt	 i	 politisk	 repræsentation	 i	 en	 dansk	
kommunalpolitisk	kontekst.	 I	politiske	debatter	høres	ofte	argumenter	om,	at	det	er	politikernes	
holdninger	og	dygtighed,	der	skal	afgøre,	hvem	vælgerne	stemmer	på.	Denne	undersøgelse	viser	
imidlertid,	at	det	ikke	er	ligegyldigt,	hvilken	baggrund	politikerne	har,	da	denne	baggrund	har	ind-
flydelse	på	politikernes	værdier	og	fokusområder.	Der	er	så	at	sige	nogle	bagvedliggende	karakte-
ristika	hos	politikerne,	som	har	betydning	for,	hvad	de	er	optagede	af.	Dette	er	vigtigt,	da	det	for-
tæller	noget	om,	hvorfor	 vi	 bør	 se	på	mere	end	politiske	holdninger,	 når	 vi	 snakker	om	politisk	
repræsentation.	Af	samme	grund	kan	undersøgelsen	med	fordel	spredes	ud	til	at	indbefatte	flere	
deskriptive	 karakteristika	end	køn.	Det	 kunne	være	 interessant	 at	 se	på,	hvordan	andre	 forhold	
påvirker	politikernes	repræsentationsfokus.	Her	kunne	man	både	se	på	et	karakteristika	enkeltvist,	
men	også	hvad	der	sker,	hvis	det	kommer	i	samspil	med	andre	karakteristika.	Eksempelvis	kunne	
man	forestille	sig,	at	en	politiker	der	både	er	kvinde	og	har	en	anden	etnicitet	end	dansk,	ville	prio-
ritere	nogle	andre	emner	end	en	etnisk	dansk	kvinde.	Her	kunne	man	med	fordel	variere	på	så-
danne	 baggrundskarakteristika,	 så	 forskellige	 mønstre	 kan	 blive	 identificeret	 og	 sammenlignet.	
Det	 kunne	 være	 interessant,	 hvis	 fremtidig	 forskning	 inden	 for	 politisk	 repræsentation	 ville	 be-
skæftige	 sig	med	 sådanne	 undersøgelser,	 og	 derigennem	 bidrage	 yderligere	 til	 vores	 viden	 om	
karakteristikas	betydning	for	politisk	repræsentation.		
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Dato: 14/06/2019 

Side 1/1 

Bilag 1: Fortegnelse over behandling af behandlingsaktivi-
teter 
 
 
 
 
Titel på speciale: Køns betydning for politisk repræsentation i danske kommuner 
 
Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Statskundskab på Aarhus Universitet 
 
 
1 Dataansvarlig: 

Studerendes navn og 
kontaktoplysninger 
 

Amalie Dahlerup Hermansen 
Tlf: 25 62 33 56  
e-mail: amalie-hermansen@hotmail.com 
 

2 Formålet med behandling 
af personoplysninger 
 

Formålet med dataindsamlingen er at 
lave en kvantitativ analyse af danske 
kommunalpolitikeres holdning til en 
række emner. Herunder om der er 
forskel på kvindelige og mandlige 
politikere i deres interesser, emnesa-
liens og præferencer.  

3 Kategorier af personer, 
hvis data indgår i specia-
let 
 

Folkevalgte kommunalpolitikere i alle 
danske byråd og kommunalbestyrel-
ser.  

4 Kategorier af personop-
lysninger 
 
 

Alder, køn, holdninger, ideologier, 
interesser. 

5 Kategorier af modtagere 
af personoplysninger 
 

Aarhus Universitet, studieadmini-
stration, underviser og vejleder, eks-
tern censor. 

6 Tidspunkt for sletning af 
personoplysningerne 
 

Data vil blive slettet efter bedømmel-
sen af specialet, hvilket vil sige i løbet 
af juli måned 2019.  

7 Til sikker opbevaring vil 
der blive anvendt følgen-
de program. 
 

Stata og Qualtrics.  
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Bilag 2: Spørgeskema 
 
Tak fordi du vil deltage i spørgeskemaundersøgelsen til mit speciale på Aarhus Universi-
tet!   
    
Før vi går i gang er jeg imidlertid forpligtet til at informere dig om dine rettigheder som re-
spondent, samt indhente samtykke fra dig, så jeg kan behandle dine oplysninger. Som det 
kan læses i samtykkeerklæringen vil dette foregå under fortrolige forhold. 
      
Information til den registrerede   
Efter reglerne i persondataforordningen skal den studerende som dataansvarlig informere 
de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplys-
ningerne. Den studerende registrerer og behandler personoplysninger med hjemmel i per-
sondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Følsomme data, dvs. helbredsdata eller data 
om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagfore-
ningsmæssigt tilhørsforhold registreres, og behandles med hjemmel i persondataforord-
ningens artikel 9, stk. 2, litra a). Begge regler giver adgang til at behandle oplysninger, når 
den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke.      
 
Behandling og opbevaring   
Den studerende behandler personoplysningerne fortroligt. Oplysningerne vil blive opbeva-
ret indtil specialet er bedømt og klagefristen i forbindelse med bedømmelsen er udløbet.      
 
Videregivelse af oplysninger   
Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre, medmindre der er givet samtykke hertil.      
 
Dataindsigt   
Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til den studerende med hen-
blik på at få kopi af oplysningerne.      
 
Berigtigelse af oplysninger   
Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan man 
bede den studerende om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at den studerende retter 
oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og registrerer de rigtige oplysnin-
ger. Den registrerede person har krav på, at den studerende ser bort fra oplysningerne 
indtil det er afgjort, hvilke oplysninger der er rigtige.      
 
Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger   
Hvis den studerende har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle 
oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Den stude-
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rende kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket 
tilbage.  Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger, som den studerende har regi-
streret om den pågældende, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, 
de blev indsamlet. Oplysningerne skal også slettes, hvis den registrerede tilbagekalder 
samtykket til behandlingen, eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet behandlet ulovligt. 
Den registrerede har ikke krav på sletning af oplysninger, som er arkiverede efter arkivlo-
vens regler i universitetets arkivsystem.      
 
Klage til Datatilsynet   
Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet på 
mail: dt@datatilsynet.dk.         
 
 
Efter at have oplyst dig om dine rettigheder vil jeg nu bede dig om at tage stilling til, om du 
kan give samtykke:  
Jeg giver hermed samtykke til, at studerende Amalie Dahlerup Hermansen må behandle 
oplysninger om mig i forbindelse med sin uddannelse på Aarhus Universitet. Mine person-
oplysninger vil indgå i ovennævnte speciale.  
Jeg giver samtykke til, at:   

• mine oplysninger må behandles i specialet.   
• mine oplysninger må videregives til Aarhus Universitet og til en eventuel ekstern 

censor i forbindelse med vejledning og bedømmelse.   
• mine oplysninger må offentliggøres i anonymiseret form i forbindelse med offentlig-

gørelse af projektet eller specialet.       
 
Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage med virkning for fremtiden. Ønsker du en kopi 
af samtykkeerklæringen sender jeg den gerne til dig. Begge forespørgsler sker via hen-
vendelse til denne mail:  
201305001@post.au.dk                                                                                                          
                      

o Ja, jeg giver mit samtykke  
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De første tre spørgsmål vedrører dine baggrundskarakteristika. 
 
 

 
Hvad er dit køn? 

o Mand  

o Kvinde  

o Andet  
 
 

 
Hvilket år er du født?  

________________________________________________________________ 
 
 

 
På hvilket trin har du afsluttet din skolegang? 

o Folkeskole/mellemskole/realeksamen op til 10 års skolegang  

o Faglært/EFG/HG/Udvidet teknisk forberedelseseksamen  

o Studentereksamen/HF/HH/HTX eller tilsvarende  

o Kort uddannelse (1-2 år)  

o Mellemlang uddannelse (3-4 år)  

o Akademisk/lang videregående uddannelse  
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Nu følger der nogle spørgsmål, der relaterer sig til dit arbejde som kommunalpolitiker. 
 
 

 
Hvor mange år har du siddet i byrådet/kommunalbestyrelsen i din kommune? Her menes 
alle de år, du samlet set har været valgt ind (skriv et tal). 

________________________________________________________________ 
 
 

 
Hvilke kommunaludvalg sidder du i? 
Bemærk at valgmulighederne er inddelt i kategorier, der ikke nødvendigvis svarer til nav-
nene på udvalgene i din kommune. Vælg derfor de kategorier, der passer bedst. 

 Formand Medlem Hverken formand 
eller medlem 

Arbejdsmarkeds/beskæftigelsesudvalg  o  o  o  

Børnepasning/daginstitutionsudvalg  o  o  o  

Kultur/fritidsudvalg  o  o  o  

Skoleudvalg  o  o  o  

Socialudvalg (inkl. handicap og psyki-
atri)  o  o  o  

Sundhedsudvalg  o  o  o  

Teknik- og Miljøudvalg  o  o  o  

Ældreudvalg  o  o  o  

Økonomiudvalg  o  o  o  
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Hvis du frit kunne vælge de udvalg, som du gerne ville være medlem af, hvilke skulle det 
så være? (Prioriter de tre vigtigste for dig. Du må vælge mellem alle valgmulighederne, 
uagtet om du i forvejen er medlem af udvalget eller ej). 
Bemærk at valgmulighederne er inddelt i kategorier, der ikke nødvendigvis svarer til nav-
nene på udvalgene i din kommune. Vælg derfor de kategorier, der passer bedst på dine 
ønsker.    

 1 2 3 

Arbejdsmarkeds/beskæftigelsesudvalg  o  o  o  

Børnepasnings/daginstitutionsudvalg  o  o  o  

Kultur/fritidsudvalg  o  o  o  

Skoleudvalg  o  o  o  

Socialudvalg (inkl. handicap og psyki-
atri)  o  o  o  

Sundhedsudvalg  o  o  o  

Teknik- og Miljøudvalg  o  o  o  

Ældreudvalg  o  o  o  

Økonomiudvalg  o  o  o  

 
 
 

  



Bilag	2	

	
Side	85	af	97	

Hvordan synes du, at dine muligheder er for at påvirke byrådets/kommunalbestyrelsens 
beslutninger på dine udvalgsområder? 

o Rigtig gode  

o Gode  

o Hverken eller  

o Dårlige  

o Rigtig dårlige  

o Ved ikke  
 
 

 
Hvordan synes du, at dine muligheder er for at påvirke byrådets/kommunalbestyrelsens 
beslutninger uden for dine udvalgsområder? 

o Rigtig gode  

o Gode  

o Hverken eller  

o Dårlige  

o Rigtig dårlige  

o Ved ikke  
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Hvor ofte ytrer du dig på byrådets/kommunalbestyrelsens møder? 

o Næsten hver gang  

o For det meste  

o Nu og da  

o Sjældent  

o Aldrig  

o Ved ikke  
 
 

 
Hvor ofte ytrer du dig på partigruppemøderne? 

o Næsten hver gang  

o For det meste  

o Nu og da  

o Sjældent  

o Aldrig  

o Ikke relevant  

o Ved ikke  
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Hvilket parti er du valgt ind for? 

o Enhedslisten  

o Socialistisk Folkeparti  

o Socialdemokratiet  

o Alternativet  

o Radikale Venstre  

o Venstre  

o Konservative  

o Dansk Folkeparti  

o Liberal Alliance  

o Nye Borgerlige  

o Kristendemokraterne  

o Lokalliste  

o Andet  
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De næste spørgsmål handler om, hvilke emner, du synes, er vigtige.  
 
 

 
Hvilke af de følgende emner er du mest optaget af? (Vælg de tre vigtigste for dig) 

 1 2 3 

Skole  o  o  o  

Børnepasning  o  o  o  

Ældre  o  o  o  

Handicap og psykiatri  o  o  o  

Beskæftigelse  o  o  o  

Bibliotek  o  o  o  

Integration  o  o  o  

Idræt og kultur  o  o  o  

Veje  o  o  o  

Miljø  o  o  o  

Kollektiv trafik  o  o  o  

Administration på 
Rådhuset  o  o  o  

Sundhed  o  o  o  

Erhvervsfremme  o  o  o  
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Mener du, at der er for lidt, tilstrækkeligt eller for meget debat om følgende emner i din 
kommune? 

 Der burde være mere 
debat om dette emne 

Der er tilpas debat 
om dette emne 

Der er for meget de-
bat om dette emne 

Skole  o  o  o  

Børnepasning  o  o  o  

Ældre  o  o  o  

Handicap og psykiatri  o  o  o  

Beskæftigelse  o  o  o  

Bibliotek  o  o  o  

Integration  o  o  o  

Idræt og kultur  o  o  o  

Veje  o  o  o  

Miljø  o  o  o  

Kollektiv trafik  o  o  o  

Administration på 
rådhuset  o  o  o  

Sundhed  o  o  o  

Erhvervsfremmende 
aktiviteter  o  o  o  
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Mener du, at kommunen bør bruge flere/færre ressourcer på nedenstående områder i 
2020 sammenlignet med 2019? (Tag venligst stilling til samtlige områder)  
 

 Kommunen bør bruge 
flere ressourcer 

Kommunen bruger 
tilpas ressourcer 

Kommunen bør bruge 
færre ressourcer 

Skole  o  o  o  

Børnepasning  o  o  o  

Ældre  o  o  o  

Handicap og psykiatri  o  o  o  

Beskæftigelse  o  o  o  

Bibliotek  o  o  o  

Integration  o  o  o  

Idræt og kultur  o  o  o  

Veje  o  o  o  

Miljø  o  o  o  

Kollektiv trafik  o  o  o  

Administration på 
Rådhuset  o  o  o  

Sundhed  o  o  o  

Erhvervsfremmende 
aktiviteter  o  o  o  
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Er du tilfreds med den nuværende prioritering i din kommunes budgetaftale? 
   

o I meget høj grad  

o I høj grad  

o Hverken eller  

o I mindre grad  

o Slet ikke  

o Ved ikke  
 
 

 
 
Nu følger der tre spørgsmål, der relaterer sig til centrale politiske emner, som kommuner-
ne har stor indflydelse på. For hvert spørgsmål vil du blive præsenteret for 4 løsninger, 
hvoraf du bedes vælge den mulighed, du finder mest velegnet. 
 
 

 
Hvordan mener du, at man bedst kunne understøtte mindre børns (1-5 år) trivsel og udvik-
ling i din kommune? (Vælg én løsning) 

o En bedre normering i daginstitutionerne  

o Opkvalificering af medarbejderne i form af efteruddannelse  

o Bedre muligheder for pasning i eget hjem, såfremt forældrene selv ønsker at  
              varetage pasningen af deres barn  

o Mere privatisering af daginstitutionerne, så der kommer øget konkurrence  

o Andet (skriv venligst) 
________________________________________________ 
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Hvad mener du, at man kan gøre for at forbedre ældreplejen i din kommune? (Vælg én 
løsning) 

o Mere udlicitering af opgaver til private firmaer  

o Større fokus på inddragelse af familierne  

o Flere ansatte i hjemmeplejen og på plejehjemmene  

o Større inddragelse af teknologiske løsninger  

o Andet (skriv venligst) 
________________________________________________ 

 
 

 
Hvad mener du, at man kan gøre for at forbedre skolegangen for børn og unge i din kom-
mune? (Vælg én løsning) 

o Øge normeringen af folkeskolelærere  

o Opkvalificering af lærerne i form af efteruddannelse  

o Bedre mulighed for at vælge privatskoler  

o Mere autonomi til ledelsen på de enkelte skoler, således at de i højere grad  
              selv kan tilrettelægge skolens hverdag  

o Andet (skriv gerne) 
________________________________________________ 

 
 
 
  



Bilag	2	

	
Side	93	af	97	

Sidste del af dette spørgeskema relaterer sig til ligestillingspolitiske og værdipolitiske 
spørgsmål i din kommune.  
 
 

 
Synes du, at det er en god idé, at kommunen skal indsende en ligestillingsredegørelse 
hvert andet år til Ligestillingsministeriet? 

o Ja, det er en rigtig god idé  

o Ja, det er en god idé  

o Hverken eller  

o Nej, det er en dårlig idé  

o Nej, det er en rigtig dårlig idé  

o Ved ikke  
 
 

 
Går du op i, om din kommune klarer sig godt i ligestillingsredegørelsen sammenlignet med 
andre kommuner? 

o Ja, det er meget vigtigt for mig  

o Ja, det er vigtigt for mig  

o Hverken eller  

o Nej, det er ikke vigtigt for mig  

o Nej, det er slet ikke vigtigt for mig  

o Ved ikke  
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Hvor væsentlige er disse værdipolitiske områder for dig? 

 Meget væ-
sentlige Væsentlige Hverken 

eller 
Ikke væ-
sentlige 

Slet ikke 
væsentlige Ved ikke 

Ulighed på 
tværs af 

køn  o  o  o  o  o  o  

Ulighed på 
tværs af 

seksualitet  o  o  o  o  o  o  

Ulighed på 
tværs af 
etnicitet  o  o  o  o  o  o  

Ulighed på 
tværs af 
religion  o  o  o  o  o  o  

Økonomisk 
ulighed på 
tværs af 
klasser  

o  o  o  o  o  o  

 
 
 

 
Der kan være flere begrundelser for at tilstræbe en lige fordeling af kvinder og mænd i 
kommunalbestyrelsen eller byrådet. Hvor enig er du i følgende udsagn? 
 

 Meget 
enig Enig Hverken 

eller Uenig Meget 
uenig Ved ikke 

Sammensætningen 
af kommunalpoliti-
kerne skal afspejle 

vælgerne.  
o  o  o  o  o  o  

Kvinder har en an-
den baggrund, og 

bidrager derfor med 
noget andet end 

mænd.  
o  o  o  o  o  o  

Arbejdsformer og 
diskussionsklima 

ændres.  o  o  o  o  o  o  

Politikens indhold 
bliver anderledes.  o  o  o  o  o  o  
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Har du deltaget i ligestillingspolitiske aktiviteter i din kommune? Sådanne aktiviteter kan 
indbefatte demonstrationer, taler, deltagelse i kvindenetværk, arbejde for synliggørelsen af 
kvinder, deltagelse i foredrag mm.  

▢ Ja, i denne valgperiode  

▢ Ja, i en tidligere valgperiode  

▢ Nej, aldrig  
 
 

 
Vil du sige, at der er opnået ligestilling mellem kønnene i Danmark? 

o Ja, der er i høj grad opnået ligestilling  

o Ja, der er i nogen grad opnået ligestilling  

o Hverken eller  

o Nej, der er ikke opnået ligestilling  

o Nej, der er slet ikke opnået ligestilling  

o Ved ikke  
 
 

 
Vil du betegne dig selv som feminist? 

o Ja  

o Nej  

o Ved ikke  
 
 
Har du yderligere kommentarer vedrørende denne spørgeundersøgelse eller emner, den 
har berørt? 

________________________________________________________________
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Bilag	3:	Invitations-	og	reminder	mails	
	

Invitationsmail	
 
Kære kommunalpolitiker i XX kommune,  
  
Jeg studerer statskundskab på Aarhus Universitet og er i gang med mit afsluttende speciale på kan-
didaten. I mit speciale skriver jeg om danske kommunalpolitikeres virke som repræsentanter. Jeg er 
særligt interesseret i, om og hvordan jeres individuelle karakteristika har betydning for jeres arbejde 
og prioriteringer.  
  
I den forbindelse henvender jeg mig nu med et spørgeskema, som jeg håber, du har lyst til at besva-
re. Spørgeskemaet er sendt ud til alle kommunalpolitikere i Danmark. Det ville være 
en afgørende stor hjælp, hvis du vil bruge 5 minutter af din tid på at deltage. For at få en valid un-
dersøgelse har jeg brug for så bredt et udsnit af danske kommunalpolitikere som muligt. Alle svar 
behandles selvfølgelig fortroligt, hvorfor dine svar vil være anonymiseret og kun indgå i statistiske 
beregninger. Besvarer du spørgeskemaet, vil du bidrage til viden om dansk kommunalpolitik, hvil-
ket, jeg håber, kan være et incitament i sig selv. Skulle du være interesseret i at læse det samlede 
speciale, når jeg er færdig, vil jeg hjertens gerne sende det til dig. Spørgeskemaet kan besvares på 
både telefon og computer, men jeg vil anbefale, at du gør det på computeren.  
  
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på denne mail.  
 
  
På forhånd tak for hjælpen! 
  
De bedste hilsner,  
Amalie Dahlerup Hermansen 
Kandidatstuderende i Statskundskab ved Aarhus Universitet 
	
	

Første	reminder	mail	
	
Kære Kommunalpolitiker,  
 
Jeg henvender mig, fordi jeg tirsdag d. 19/3 sendte dig et spørgeskema vedrørende dit virke i dansk 
kommunalpolitik. Jeg kan se, at du endnu ikke har besvaret dette spørgeskema, hvorfor jeg sender 
dig denne opfølgningsmail. Jeg håber, at du kunne have lyst til at deltage i spørgeskemaundersøgel-
sen.  
 
Spørgeskemaet skal bruges til mit speciale i Statskundskab på Aarhus Universitet. Det er sendt ud 
til alle kommunalpolitikere i Danmark. Det ville være en afgørende stor hjælp, hvis du vil bruge 5 
minutter af din tid på at deltage. For at få en valid undersøgelse har jeg brug for så bredt et udsnit af 
danske kommunalpolitikere som muligt. Alle svar behandles selvfølgelig fortroligt, hvorfor dine 
svar vil være anonymiseret og kun indgå i statistiske beregninger. Besvarer du spørgeskemaet, vil 
du bidrage til viden om dansk kommunalpolitik, hvilket, jeg håber, kan være et incitament i sig 
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selv. Skulle du være interesseret i at læse det samlede speciale, når jeg er færdig, vil jeg hjertens 
gerne sende det til dig. Spørgeskemaet kan besvares på både telefon og computer, men jeg vil anbe-
fale, at du gør det på computeren.  
  
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på denne mail: 
201305001@post.au.dk  
 
  
På forhånd tak for hjælpen! 
  
De bedste hilsner,  
Amalie Dahlerup Hermansen 
Kandidatstuderende i Statskundskab ved Aarhus Universitet 
	
	

Sidste	reminder	mail	
	
Kære Kommunalpolitiker, 
 
Jeg er ked at forstyrre din tid, men jeg henvender mig en sidste gang, for at spørge, om du vil delta-
ge i min spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med mit afsluttende speciale i Statskundskab på 
Aarhus Universitet. 
D. 19/3 sendte jeg dig en mail med en beskrivelse af min undersøgelse, der går på, hvordan jeres 
individuelle karakteristika har betydning for jeres arbejde og prioriteringer.  
Efter at have sendt en opfølgningsmail d. 27/3 sender jeg nu en sidste mail, for at høre, om du kun-
ne tænke dig at deltage. Spørgeskemaet er sendt ud til alle kommunalpolitikere i Danmark, og for at 
få en valid undersøgelse har jeg brug for så bredt et udsnit af danske kommunalpolitikere som mu-
ligt. Alle svar behandles selvfølgelig fortroligt, hvorfor dine svar vil være anonymiseret og kun ind-
gå i statistiske beregninger. Spørgeskemaet tager ca. 8 min. at besvare. Besvarer du spørgeskemaet, 
vil du bidrage til viden om dansk kommunalpolitik, hvilket, jeg håber, kan være et incitament i sig 
selv. Skulle du være interesseret i at læse det samlede speciale, når jeg er færdig, vil jeg hjertens 
gerne sende det til dig. Spørgeskemaet kan besvares på både telefon og computer, men jeg vil anbe-
fale, at du gør det på computeren.  
 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på denne mail: 
201305001@post.au.dk 
 
På forhånd tak for hjælpen! 
 
De bedste hilsner,  
Amalie Dahlerup Hermansen 
Kandidatstuderende i Statskundskab ved Aarhus Universitet 
	


