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Sammanfattning 
I den här studien undersöktes huruvida det fanns en könsskillnad i ärendedragningens längd beroende på 
om deltagaren är en kvinna eller en man. Det visade sig finnas en liten skillnad i Resursrådet i Haninge. 
Ärendedragningar där deltagaren är man tar generellt 5 minuter längre tid än där deltagaren är kvinna. I En 
väg in i Tyresö och i Resursrådet Nynäshamn fanns inga könsskillnader. 

Vidare undersöktes om det faktum att deltagaren är utlandsfödd har betydelse för ärendedragningens 
längd. Det visade sig stämma både i Resursrådet Haninge och i En väg in i Tyresö. 

Slutligen visade analysen att sambandet mellan kön och tid i Resursrådet i Haninge inte påverkades av om 
deltagaren är utlandsfödd eller inte. Båda variablerna var signifikanta och slutsatsen blir därför att de båda 
har betydelse för ärendedragningens längd.  

Inledning 
Det totala antalet ärenden som ingår i den här analysen är 177 stycken. 92 deltagare är kvinnor och 85 är 
män1. Bland dessa är 60 stycken ärenden med utlandsfödda deltagare, varav 33 kvinnor och 27 män.  

Av de icke-utlandsfödda är 59 deltagare kvinnor och 56 deltagare män (i två fall har det inte angivits om 
personen är utlandsfödd eller inte). 

Frågeställningar 
Den här undersökningens huvudfokus är huruvida det finns någon skillnad i hur lång tid en 
ärendedragning tar beroende på om deltagaren är en kvinna eller en man. Det finns en teori om att 
ärenden som handlar om män får mer tid i resursrådet. Därför är den första hypotesen denna: 

”Det finns ett samband mellan deltagarens kön och den tid en ärendedragning tar. Ärenden som handlar om män tar 
generellt sett längre tid än ärenden som handlar om kvinnor”. 

Hur lång tid en ärendedragning tar påverkas av flera olika faktorer. De flesta av dessa är svåra att mäta och 
kontrollera för i en undersökning som denna. Med hjälp av formulär som fylldes i under resursrådsmötena 
samlades viss information in. En aspekt som antas ha betydelse är huruvida deltagaren är utlandsfödd eller 
inte. I undersökningen kontrolleras därför även denna underhypotes: 

”Ärendedragningar där deltagaren har utländsk bakgrund tar generellt längre tid än ärenden där deltagaren inte har det”. 

Genomförande och Resultat 
För att kontrollera om eventuella könsskillnader i tiden en ärendedragning tar har olika statistiska test 
använts. I texten återges resultaten av analyserna. Mer exakt information om vilka test som använts finns i 
fotnoterna. 

Könsskillnader 
Till att börja med kontrollerades medelvärdena för ärendedragningens längd för de båda könen totalt (inte 
uppdelat per resursråd). Medeltiden för män är 15 min och medeltiden för kvinnor är 13,7 min. 
Medeltiden totalt (ej könsuppdelat) är 14,3 min. Skillnaden mellan könen är dock för liten för att vara 
signifikant.2 Nedan presenteras en tabell med uppgifter för variabeln ärendedragningens längd-tid i 
minuter. 

n=177 Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Totalt 14,3 min 1 min 40 min 8,8 min 
Män 15 min 2 min 40 min 8,9 min 
Kvinnor 13,7 min 1 min 40 min 8,7 min 

                                                           

1 Dessa är inte alltid unika personer då man vid ett möte kan ha fått konsultation och vid ett annat ha anvisats. 
2 Variansanalys, p=0,35 
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Som synes är standardavvikelserna väldigt höga för båda könen. Standardavvikelsen är ett mått på hur 
mycket en genomsnittlig observation (i det här fallet deltagare) avviker från medelvärdet. Om 
standardavvikelsen är hög betyder det att spridningen i variabeln är stor. Det indikerar att det finns några 
deltagare som har värden som avviker betydande från majoriteten. Värden som sticker ut mycket kan 
förvränga medelvärdet så det inte speglar skillnaden mellan grupperna på ett rättvist sätt.  

Ett sätt att minska påverkan som en stor standardavvikelse har och säkerställa att medelvärdet ger en så 
bra bild av verkligheten som möjligt är att ta bort de avvikande värdena. Därför gjordes också analyser där 
de 5 % högsta respektive lägsta värdena tagits bort ur datasetet.  

Tabellen nedan visar förändringen i medelvärden och standardavvikelse efter att de avvikande värdena 
tagits bort. 

n=159 Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Män 14 min 3 min 29 min 6,8 min 
Kvinnor 13,7 min 3 min 30 min 7,7 min 

 

Standardavvikelserna blev mindre vilket också betyder att säkerheten i skattningen är högre. Men som 
synes är skillnaden i medeltid mellan män och kvinnor ytterst marginell. Testen visar också att den inte är 
signifikant3.  

Nästa steg är att se hur det ser ut i de olika resursråden. Först används originaldatan, det vill säga utan att 
några värden tagits bort. Antalet deltagare i En väg in i Tyresö är 78 stycken, varav 42 män och 36 
kvinnor. Antalet deltagare i Resursrådet i Haninge är 66 stycken, varav 30 män och 36 kvinnor. Slutligen är 
antalet deltagare i Resursrådet i Nynäshamn 33 stycken, varav 13 män och 20 kvinnor. Tabellen nedan 
visar medelvärdena i ärendedragningens längd i de olika resursråden uppdelat på kön. 

Tyresö Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Män 13,3 min 2 min 35 min 9,2 min 
Kvinnor 13,8 min 2 min 40 min 8,7 min 
Haninge Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Män 16,3 min 3 min 38 min 9,2 min 
Kvinnor 11,1 min 1 min 30 min 8 min 
Nynäshamn Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Män 17,3 min 7 min 40 min 8,4 min 
Kvinnor 18,1 min 7 min 30 min 6,8 min 

 

I varken Tyresö eller Nynäshamn finns någon betydande könsskillnad och de är inte heller signifikanta. I 
Haninge däremot finns en signifikant könsskillnad på 5 % signifikansnivå vilket betyder att man med 95 % 
säkerhet kan säga att könsskillnaden inte är ett resultat av slumpen4. 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Variansanalys och eta-test, p=0,8. 
4Variansanalys med P-värde= 0,017 
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Nedan presenteras ett histogram över fördelning för variabeln ärendedragningens tid i minuter för 
Resursrådet i Haninge. Som synes är fördelningen något snedfördelad. Tyngdpunkten ligger åt vänster 

vilket betyder att det är fler som har låga värden än som har höga. Medelvärdet totalt är 13,4 minuter. 

Spridningen i variabeln är stor, standardavvikelsen på 8,9 är väldigt stor i relation till medelvärdet. 
Maxvärdet, som i Haninge är 38 minuter, ligger långt från medelvärdet.  

 

Det är återigen dessa avvikande värden som resulterat i höga standardavvikelser och en osäkerhet i 
skattningen. Medianen är 12,5 min vilket ger en hint om att medelvärdet (13,4) är något överskattat. Så här 
ser resultatet ut när dessa avvikare tagits bort: 

n=58 Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Män 15,3 min 3 min 29 min 7,5 min 
Kvinnor 11,7 min 3 min 26 min 7,2 min 
Totalt 13,3 min 3 min 29 min 7,5 min 

 

Tabellen visar att standardavvikelserna är mindre och att det fortfarande finns en könsskillnad. Denna 
skillnad är signifikant på 10 % signifikansnivå5 vilket betyder att man med 90 % säkerhet kan säga att 
skillnaden inte är ett resultat av slumpen. Det får räknas som säkert nog i det här fallet. En könsskillnad är 
konstaterad! 

 

  

                                                           
5 Variansanalys med P-värde=0,066 
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Utlandsfödda  
Nästa steg blir att kontrollera om det faktum att deltagaren är utlandsfödd eller inte har någon betydelse 
för hur lång tid en ärendedragning tar. Sedan undersöks vad som händer med könsskillnaden i Resursrådet 
Haninge om man tar hänsyn till variabeln utlandsfödd.  

Först gjordes en medelvärdesanalys av skillnaden i tid mellan gruppen som är utlandsfödd och gruppen 
som inte är det när materialet inte är uppdelat efter resursråd. 

n=177 Medelvärde tid i min 

Utlandsfödd 16,1 min 

Ej utlandsfödd 13,2 min 

 

Som synes finns en skillnad mellan de båda grupperna. Ärenden där deltagaren är utlandsfödd tar i 
genomsnitt längre tid än ärenden där deltagaren inte är det. Skillnaden är dessutom signifikant.6 

Sedan gjordes analysen om där de mest avvikande värdena tagits bort. Tabellen visar att medelvärdet för 
utlandsfödda är något lägre, men fortfarande högre än för gruppen som inte är utlandsfödd. Att 
medelvärdet blev lägre när de avvikande värdena togs bort tyder på att det är just ärenden med 
utlandsfödda som kan ta extra lång tid.   

n=159 Medelvärde tid i min 

Utlandsfödd 14,6 min 

Ej utlandsfödd 13,4 min 

 

Sedan gjordes samma analys med de olika resursråden uppdelade. Av de 66 deltagarna i Haninge är 32 
personer utlandsfödda och 34 inte utlandsfödda. Av de 78 deltagarna i Tyresö är 21 utlandsfödda och 56 
ej utlandsfödda. Samt av de 33 deltagarna i Nynäshamn är 7 utlandsfödda och 25 ej utlandsfödda7. 
Tabellen nedan visar medelvärdena i ärendedragningens längd i de olika resursråden uppdelat på 
utlandsfödd/ej utlandsfödd. 

Tyresö Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Utlandsfödd 16,5 min 2 min 40 min 11,1 min 
Ej 
utlandsfödd 

12,3 min 2 min 35 min 7,9 min 

Haninge Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Utlandsfödd 15,7 min 1 min 38 min 9,3 min 
Ej 
utlandsfödd 

11,3 min 2 min 27 min 8 min 

Nynäshamn Medelvärde Minvärde Maxvärde Std av 
Utlandsfödd 17,1 min 7 min 30 min 7,1 min 
Ej 
utlandsfödd 

18 min 7 min 40 min 7,7 min 

 

I En väg in Tyresö finns en signifikant skillnad (på 10 % signifikansnivå) mellan utlandsfödda och icke-
utlandsfödda. Variabeln är dock ganska snedfördelad. I 21 av 78 ärenden är deltagaren utlandsfödd. Det 
gör att resultatet är lite osäkrare än om fördelningen varit jämnare. 

                                                           
6 P=0,04. 
7 För en person i Tyresö och en i Nynäshamn finns inga uppgifter om utlandsfödd. 



5 

 

I Nynäshamn är variabeln väldigt snedfördelad. Endast 7 av 33 är utlandsfödda. Här har de som inte är 
utlandsfödda ett högre medelvärde än de utlandsfödda. Skillnaden är dock inte signifikant. 

I Haninge finns också en signifikant skillnad mellan de båda grupperna. Ärendedragningar med 
utlandsfödda tar generellt längre tid. Men återigen är standardavvikelserna stora vilket beror på att de 
avvikande värdena är kvar i materialet. Tar man bort avvikarna ser resultatet ut som nedan: 

n=58 Medelvärde tid i min 

Utlandsfödd 14,2 min 

Ej utlandsfödd 12,5 min 

 

Medelvärdet för utlandsfödda är fortfarande större, men skillnaden är inte signifikant. Dock är det så att 
bland avvikarna är en stor andel utlandsfödda. Det är alltså ofta utlandsfödda som har avvikande höga 
värden på variabeln, det vill säga att ärendedragningen tar extra lång tid. Därför skulle man kunna tänka att 
det blir snedvridet att ta bort dessa. Kanske är den sneda fördelningen, där vissa individer har betydligt 
högre värden än majoriteten, representativ för gruppen utlandsfödda. I så fall är det rimligast att låta dessa 
vara kvar i materialet och utgå från den första analysen som visar att det finns en signifikant skillnad.  

I nästa steg kontrollerades hur huvudsambandet tid-kön i Haninge kommun påverkades av det faktum att 
deltagaren är utlandsfödd. Detta gjordes med hjälp av en regressionsanalys vilket är en statistisk metod för 
att titta på sambandet mellan flera variabler. Här användes hela datamaterialet utan att avvikare tagits 
bort8.  

Antalet deltagare i Resursrådet Haninge är 66 stycken, varav 30 är män och 36 är kvinnor. Antalet 
utlandsfödda är 32 stycken och antalet ej utlandsfödda är 34. 

Först genomfördes regressionen med bara tid- och könsvariablerna. Som väntat visar den ett signifikant 
samband mellan kön och tid. B-koefficienten talar om att en ärendedragning där deltagaren är kvinna i 
genomsnitt tar 5,2 min kortare tid än när deltagaren är en man. 

Regression 1  b-koefficient p-värde 
Kön (1=kvinna) -5,2 0,02** 
   
Regression 2   
Kön (1=kvinna) -6 0,005*** 
Utlandsfödd (1=utlandsfödd) 5,3 0,012** 

 ** signifikant på 5 % signifikansnivå ***signifikant på 1 % signifikansnivå 

I nästa analys kontrollerades vad som hände med huvudsambandet när variabeln utlandsfödda lades till. 
Det visade sig bli något starkare. Den signifikanta b-koefficienten visar att det finns en könsskillnad i 
ärendedragingens längd oavsett om deltagaren är utlandsfödd eller inte. En närmare titt på de båda 
grupperna bekräftar detta. För icke-utlandsfödda kvinnor är medelvärdet i Haninge 8,8 minuter och 
medelvärdet för icke-utlandsfödda män är 13,6 minuter. Motsvarande medelvärden för gruppen 
utlandsfödda är 13 minuter för kvinnor och 20 minuter för män. Regressionen visar att också variabeln 
utlandsfödd har ett samband med tid oavsett deltagarens kön. En ärendedragning där deltagaren är 
utlandsfödd tar generellt längre tid än när deltagaren inte är det. Sambandet är dock lite svagare för 
kvinnor än för män. 

                                                           

8 Som tidigare konstaterat finns ett problem med att tidsvariabeln är snedfördelad, har avvikande värden. Men i en 
regressionsanalys kan man få bukt med ett sådant problem genom att logaritmera variabeln. En analys med logaritmerad variabel 
gjordes därför, men resultaten skilde sig inte nämnvärt från originalmodellen. Variablerna var signifikanta i båda modellerna. 



6 

 

Handläggarens kön 
Tanken var att också undersöka om det har någon betydelse för ärendedragningens längd om 
handläggaren är en man eller en kvinna. En teori var att handläggare som är av ett visst kön lägger mer tid 
på ärenden där deltagaren är av samma kön. Problemet här är att variabeln är extremt snedfördelad. I 148 
ärenden är handläggaren kvinna och i 27 ärenden är det en man. Delar man upp det i det i de tre 
resursråden blir skillnaderna ännu större. Med den här datan är det därför inte möjligt att kontrollera om 
det ligger någon sanning i teorin. 

 

Konsultation eller anvisning 
Av de 177 ärendena är 149 konsultationer och 25 anvisningar9. Eftersom dessa innebär lite olika saker 
undersöks de slutligen var för sig. I Resursrådet Haninge är bara 4 av 66 ärenden anvisningar. Den 
konstaterade könsskillnaden får därför sägas gälla för konsultationer. Anvisningarna är för få för att uttala 
sig om.  

I En väg in Tyresö ser det likadant ut. Av deras 78 ärenden är endast 10 anvisningar. När medelvärdena i 
ärendedragningens längd för bara de 68 konsultationerna kontrollerades visade det sig att det är något 
högre för kvinnor, 14,9 minuter, jämfört med 13,7 för män. Skillnaden är dock inte signifikant. 

Av de 33 ärendena i Resursrådet Nynäshamn är 11 anvisningar. Först kontrollerades om det fanns 
signifikanta könsskillnader i konsultationsärendena. Det visade sig inte vara fallet.  

Slutligen kontrollerades anvisningsärendena i Resursrådet Nynäshamn. Men inte heller för denna grupp 
fanns någon signifikant könsskillnad.  

Slutsats 
Inledningsvis kontrollerades huruvida det finns en könsskillnad i ärendedragningens längd för alla ärenden 
totalt, det vill säga utan att de delats upp efter resursråd. Testen visade att så inte är fallet. Den ytterst 
marginella skillnaden var inte signifikant. 

Vidare undersöktes hur det ser ut i de olika resursråden. I Resursrådet i Haninge finns en könsskillnad i 
hur lång tid en ärendedragning tar. Den är dessutom oberoende av om deltagaren är utlandsfödd eller inte. 
Ärenden där deltagaren är man tar generellt länge tid än där deltagaren är kvinna. I Resursrådet 
Nynäshamn samt i En väg in Tyresö fanns däremot inga signifikanta könsskillnader. Den första 
hypotesen, ”det finns ett samband mellan deltagarens kön och den tid en ärendedragning tar. Ärenden som handlar om 
män tar generellt sett längre tid än ärenden som handlar om kvinnor”, visade sig alltså vara sann för Resursrådet 
Haninge men inte för Tyresö och Nynäshamn.  

Vidare kontrollerades om huruvida deltagaren är utlandsfödd eller inte har någon betydelse för 
ärendedragningens längd. I enlighet med underhypotesen ”ärendedragningar där deltagaren har utländsk 
bakgrund tar generellt längre tid än ärenden där deltagaren inte har det”, visade det sig finnas ett signifikant 
samband mellan tid och utländsk bakgrund i Resursrådet Haninge och i En väg in Tyresö.  

I Resursrådet Nynäshamn var andelen utlandsfödda allt för låg för att något signifikant resultat skulle 
framkomma. 

Regressionsanalysen som genomfördes på ärendena från Resursrådet Haninge visade att sambandet 
mellan kön och tid inte påverkades av om deltagaren är utlandsfödd eller inte. Att båda variablerna var 
signifikanta visar att de båda har betydelse för ärendedragningens längd. Eftersom antalet 
anvisningsärenden var väldigt få i Haninge får resultaten sägas gälla framförallt för konsultationsärenden. 

                                                           
9 För 3 av ärendena var det inte angivet om det handlade om en konsultation eller anvisning. 


