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1. Inledning 
 

Trots att principen om icke-diskriminering finns inskriven i de flesta länders lagar så har 

jämställdhet mellan män och kvinnor inte förverkligats i praktiken. Med jämställdhet menas 

lika rättigheter mellan män och kvinnor, där inte kön ska spela en avgörande roll för 

fördelningen av makt, inflytande och villkor (FN-data 1). Hur pass ojämställt ett samhälle är 

skiljer sig dock mellan världens länder. Framförallt de länder med lägst välstånd anses hårdast 

drabbad av en ojämställd fördelning i makt och inflytande mellan kvinnor och män. De länder 

som är lägst rankade enligt Förenta Nationernas (FN:s) Human Development Index (HDI) 

som mäter välstånd utifrån hälsa, utbildning och inkomst, är nämligen också de länder som är 

lägst rankade enligt FN:s Gender-related Development Index (GDI) som mäter 

könsskillnaderna i dessa komponenter (FN-data 2). Över häften av dessa länder har dock 

infört könskvotering till nationella parlament eller till nomineringslistor till politiska partier. 

Könskvotering definieras nämligen av förespråkare och forskare som ett 

jämställdhetsinstrument för att snabbt rätta till den ojämna fördelningen av makt och 

inflytande som existerar mellan kvinnor och män. Könskvotering har visat sig kunna öka 

representationen av kvinnor i exempelvis nationella parlament (Dahlerup & Freidenvall, 

2008: 35-37). Detta eftersom kvotering innebär att en viss procent av namnen på 

nomineringslistorna till enskilda partier ska vara kvinnor, alternativt att vissa platser till 

nationella parlament reserveras för kvinnor. Frågan är om könskvotering kan vara ett sätt att 

även hantera ojämställdheten i samhället inom hälsa, utbildning och inkomst. Med andra ord 

om könskvotering inte bara leder till en ökning av kvinnor i politiska organ, utan också kan 

antas bidra till ett mer jämställt samhälle, speciellt i lågt utvecklade länder. För även mellan 

dessa länder finns en spridning på värdet av GDI. Kan könskvotering vara en bidragande 

orsak till dessa skillnader? (UN Women 2008; Dahlerup & Freidenvall, 2008: 7-11; Quota 

Project 2). 

Införandet av könskvotering är ett ämne där både politiker och övrig befolkning är oense. 

Motståndare menar att det innebär en särbehandling där kön går före kompetens och därför 

anses vara ett uttryck för diskriminering, medan förespråkare hävdar att det kan fungera som 

ett hjälpmedel för att på ett snabbt sätt justera tidigare orättvisor mellan män och kvinnor. 

Trots meningsskiljaktigheter så har det alltså ändå blivit något som allt fler länder 

implementerar och idag använder sig över hundra länder i världen av någon form av 

könskvotering inom politiken (IPU 1; Quota Project 1).  
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1995 hölls FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing, då man istället för att fokusera på 

kvinnorna vände sig till männen och ställde frågan varför de har sådan hög representation. 

Man syftade på att det var hos institutionerna ansvaret låg och inte hos kvinnorna. För att 

stärka kvinnors ställning antogs Platform for Action, en handlingsplan som innehåller mål för 

jämställdhet, utveckling och fred. Ojämställdheten mellan kvinnor och män har länge varit ett 

erkänt problem men fortfarande saknar många bevis på en tydlig förändring. Till exempel 

fanns sammanlagt cirka tio procent kvinnor i nationella parlament vid denna tidpunkt. Femton 

år senare, 2010 har representationen av kvinnor endast ökat med nio procentenheter och 

troligen är det främst industriländers ökning som bidragit till detta. Könskvotering är därför 

en metod som införts för att snabba på denna jämställdhetsprocess (UN Women, 2008). 

Även om det konstaterats att könskvotering kan öka antalet kvinnor i nationella parlament och 

bidra till en mer numerisk jämställdhet så har inte lika stor uppmärksamhet riktats mot vad 

kvinnor genom sina platser i beslutsfattande organ faktiskt lyckas uppnå. Om de ges samma 

möjligheter som män att uttrycka sina åsikter och genomföra förändringar med mera (UN 

Women, 2008).  Dahlerup och Freidenvall (2008) skriver till exempel i sin bok Kvotering om 

olika typer av könskvotering och vad det innebär men diskuterar inte vilken betydelse det kan 

ha för innehållet i politiken och samhället. Studier av detta slag med fokus på resultat av 

könskvotering utöver den ökade representationen är hittills begränsad. Mycket beror på att det 

är en relativ ny metod. Det finns alltså en forskningslucka som skulle behöva studeras mer. 

Denna studie vill därför bidra med en jämförande studie i ämnet och speciellt då kring 

utgången av könskvotering i lågt utvecklade länder (Dahlerup, 2006: 301). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Detta är en studie inom jämförande politik som syftar till att förklara om graden av 

jämställdhet är högre i lågt utvecklade länder som använder sig av könskvotering i jämförelse 

med lågt utvecklade länder som inte gör det. Studien blir ett bidrag till den forskningslucka 

som existerar gällande resultat av könskvotering. Det är de länder som enligt HDI rankas som 

lågt utvecklade länder (Low Development Countries) som kommer att representera 

utvecklingsländer. Till könskvotering kommer lagstadgad kvotering och frivillig kvotering av 

nomineringslistor till partier räknas samt reservering av platser till nationella parlament. 

Graden av jämställdhet utgår ifrån GDI:s mätning av könsskillnader mellan män och kvinnor 

utifrån hälsa, utbildning och inkomst (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 33-34). 
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Det är både intressant och viktigt att försöka förklara om könskvotering kan ses som ett 

bidragande hjälpmedel att på ett effektivt vis stärka kvinnors roll i samhället. Det har sin 

bakgrund i att detta anses vara en metod som på ett snabbt sätt kan rätta till orättvisor och öka 

graden av jämställdhet mellan män och kvinnor. Om resultatet visar att utvecklingsländer med 

könskvotering har en högre grad av jämställdhet i jämförelse med de utan borde de vara av 

stort intresse för ännu fler länder att börja använda sig av denna metod. Om det däremot visar 

sig att könskvotering inte bidragit med någon förändring kan det i sin tur eventuellt ses som 

ett tecken på att fler och/eller bättre åtgärder behövs. Kanske är det så att kvinnor fortfarande 

inte får chansen att påverka trots att man innehar exempelvis platser i det nationella 

parlamentet. I sådana fall är det något som bör uppmärksammas för att kunna förändras. 

Oavsett resultat är svaret en viktig del i en framtida utveckling av jämställdheten mellan män 

och kvinnor i våra samhällen. 

Baserat på ovanstående blir frågeställningen den följande; Leder könskvotering till en högre 

grad av jämställdhet i lågt utvecklade länder? 

 

1.3 Bakgrund 
 

På 1960 och 1970-talet bildades många kvinnorörelser som stred för kvinnors rättigheter men 

det var framförallt på 1980-talet som många feminister uppmärksammade 

underrepresentationen av kvinnor inom politiska partier (Squires, 2007: 4). Efter detta skedde 

ett ökat stöd för kvinnor på arbetsmarknaden och i utbildning för att locka fler kvinnor till att 

kandidera inom politiken. Förhoppningen var att det så småningom även skulle leda till att en 

högre andel kvinnor skulle finnas representerade i nationella parlament. Ett av de första 

stegen och även en av formerna av könskvotering som används än idag, är att tillämpa 

könskvotering på nomineringslistorna till partier. Detta fungerar som ett frivilligt val hos varje 

enskilt parti, något som inleddes redan på 1970-talet i de skandinaviska länderna. Kvotering 

på nationell nivå skedde första gången i Argentina som införde lagstadgad könskvotering 

1991, vilket i Argentina innebär att partilistorna skall bestå av 30 procent kvinnor (Quota 

Project 1; Beijing 15; Dahlerup & Freidenvall, 2008: 75). Vilken typ av könskvotering som 

används har rimligtvis stor betydelse för om kvinnor ökar sin representation eller inte. 

Frivillig könskvotering till partier innebär som sagt att varje enskilt parti själv bestämmer om 

de vill använda sig av detta, samt hur många procent kvinnor som ska finnas på 

nomineringslistorna. Lagstiftad könskvotering innebär istället att det finns nedskrivet i 
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konstitutionen och/eller vallagen att en viss procent kvinnor ska finnas nominerade på 

kandidatlistorna hos alla partier. Reserverade platser till nationella parlament garanterar 

däremot en viss procent kvinnor platser. Att könskvotering används i över hundra länder säger 

därmed inte så mycket om förändringen av kvinnors representation inom politiken, då detta 

även påverkas av vilken typ av könskvotering som används samt andra tänkbara faktorer 

(Quota Project 2; Dahlerup & Freidenvall, 2008: 33-37; 72-77). 

Betydelsen av kvoteringstyp kan exemplifieras av det lågt utvecklade afrikanska landet 

Rwanda som använder sig av reserverade platser till nationella parlament och som sedan 

införandet haft en extremt snabb ökning av kvinnor. Över 50 procent av platserna i det 

nationella parlamentet innehas idag av kvinnor (Dahlerup & Friedenvall, 2008: 7-8, 76). Av 

de länder som rankas som lågt utvecklade länder är de allra flesta just afrikanska länder. 

Afrika är den kontinent som procentuellt ökat mest gällande antalet kvinnor i nationella 

parlament. Dubbelt så många platser i nationella parlament innehades av kvinnor år 2011 

jämfört med 1995. Till största del handlar denna snabba och stora förändring om införandet av 

könskvotering. Frågan kvarstår dock om de genom sina politiska platser haft inflytande nog 

att förbättra situationen för kvinnor i samhället och bidragit till en ökad grad av jämställdhet 

när det kommer till hälsa, utbildning och inkomst (FN-data 2; FN-Data 3; Dahlerup & 

Friedenvall, 2008: 33-36; Quota Project 1). 

 

1.4 Ett hjälpmedel eller en särbehandling? 
 

Som framgår av inledningen så finns det skilda åsikter om för- och nackdelar med 

könskvotering. Om det är en rättvis metod att använda eller inte. Som förespråkare kan 

framförallt FN nämnas. I deras kvinnokonvention från 1979 står i artikel fyra: ”Tillfälliga 

åtgärder för att uppnå jämställdhet: För att påskynda faktisk jämställdhet kan 

konventionsstaterna använda sig av tillfälliga åtgärder såsom kvotering och positiv 

särbehandling tills jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling har uppnåtts” (UN 

Women 2). Som motståndare kan länder som USA och Storbritannien nämnas, som båda står 

bakom en liberal demokratimodell och som av denna anledning tagit avstånd från 

könskvotering. Detta eftersom de menar att högre representation för kvinnor ska komma av 

sig själv med tiden och att representation inte handlar om att representera vissa grupper av 

människor utan om idéer (Dahlerup & Friedenvall, 2008: 30). Nedan följer en vidare 

diskussion kring vad motståndare respektive förespråkare anser om könskvotering. 
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Motståndare till könskvotering hävdar att det är en orättvisa och särbehandling som inte 

stämmer överens med att alla människor ska behandlas lika om man låter kön gå före 

kompetens. Det anses odemokratiskt eftersom väljare borde vara de som bestämmer vilka 

som blir valda, liksom partier borde ha rätten att bestämma sina kandidater på 

nomineringslistor. Motståndare menar att det kan äventyra styret om personer till 

beslutsfattande organ väljs utifrån kön istället för att man utgår från de som anses mest 

lämpliga och innehar de bästa meriterna för att styra. En del kan också ifrågasätta varför just 

kön ska ses som det relevanta kriteriet att ta hänsyn till vid fördelningen av makt (Quota 

Project 1; Dahlerup & Friedenvall, 2008: 18). 

Kvotering ses bland förespråkare däremot som en bidragande faktor till en mer jämställd 

fördelning mellan kvinnor och män. Man kan finna flera skäl till detta som handlar om att 

rätta till tidigare orättvisor för att kompensera för kvinnors underrepresentation, då uteslutning 

av kvinnor är diskriminering och kvinnor undanhålls sina rättigheter. Andra menar att 

kvinnliga politiker kan tillgodose kvinnors intressen bättre och att de behövs i politiken, att 

val handlar om representation och inte om utbildningsnivå. Det finns också de som menar att 

kvinnor har ett annat förhållningssätt till politik och att det bidrar med en ökad kvalitet på 

politiken. En del hävdar att det leder till en mer jämställd lagstiftning i landet (Phillips, 2000: 

77-81; Dahlerup & Freidenvall, 2008: 8; ibid). Argumenten kring om det är en positiv eller 

negativ särbehandling är omtvistade. Kanske kan det vara så att könskvotering behövs för att 

kvinnor annars många gånger diskrimineras på grund utav sitt kön redan innan de får chansen 

att visa sin kompetens. Denna studie vill som sagt därför undersöka om könskvotering kan 

bidra till en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor (Quota Project 1).  

 

1.5 Avgränsning 
 

Avgränsning sker i val av fall, där endast länder rankade som Low Development Countries 

(LDC) på FN:s Human Development Index (HDI) 2013
1
 kommer att studeras. Studien är 

också begränsad i tid till det år (2007) med senaste data från Gender Development Index 

(GDI), det index som mäter könsskillnader mellan män och kvinnor inom hälsa, utbildning 

och inkomst. Data för övriga variabler samlas in från året innan (2006). Könskvotering 

                                                 
1

Studien har valt att välja länder som 2013 räknas som LDC på HDI trots att data är inhämtad för 2006/2007. Anledningen till detta är för att 

utgå från de länder som idag rankas som LDC och för att detta ger ett robustare urval av länder då man de senaste åren har utökat gruppen av 

LDC. LDC bestod tidigare bara av hälften så många länder trots att det är samma 40-50 länder som ligger rankade sist då som nu, med 
undantag för något enstaka. 
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avgränsas till att gälla inom politiken med de tre formerna lagstadgad könskvotering, 

reservering av platser till kvinnor samt partiers frivilliga kvotering av nomineringslistor. 

 

1.6 Disposition 
 

Inledning med bakgrund, problembeskrivning, syfte och frågeställning samt en kortare 

avgränsning har presenterats. Härefter följer beskrivning av teoretiska ramverk och 

utgångspunkter för studien, där feminism och representation tillsammans med tidigare 

empirisk forskning vävs samman. Därefter följer ett metodavsnitt innehållande val av metod, 

fall och variabler, operationalisering av dessa och analytiskt tillvägagångssätt. Som avslutning 

av metoddelen diskuteras källkritik och material samt validitet och reliabilitet. Det empiriska 

avsnittet visar de statistiska analyser gjorda i statistikprogrammet SPSS och resultat och 

analys av dessa. Avslutar studien gör en diskussion av resultatet samt sammanfattande 

slutsatser. De sista sidorna består av referenser och bifogade tabeller. 
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2. Teoretiska ramverk 
 

Denna studie kommer att befinna sig inom politisk teori och demokratiteori. Inom politisk 

teori tas ofta frågor rörande centrala politiska ideal och begrepp såsom jämlikhet, rättvisa, 

frihet, makt och demokrati upp. Gällande just könskvotering är det speciellt tre argument som 

brukar nämnas inom politisk teori, nämligen rättviseargumentet, resursargumentet och 

intresseargumentet. Dessa kommer att utvecklas i kommande avsnitt. Inom demokratiteori är 

en av de mest debatterade frågorna; om den representativa demokratin kräver att alla grupper i 

samhället ska vara närvarande i beslutsprocesser. Detta kan kopplas samman med denna 

studie vars främsta mål är att undersöka om den underrepresenterade grupp som kvinnor 

utgör, påverkar jämställdheten i lågt utvecklade länder när de tillsätts viktiga platser inom 

politiken genom könskvotering (Phillips, 2000: 40-55; Dahlerup & Freidenvall, 2008: 25). 

Härefter kommer de teoretiska ramverken att presenteras. Feminism fungerar som en teoretisk 

utgångspunkt och ger grunderna för definition av jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Representation kommer att vara huvudteorin för studien, med syfte att förklara könskvotering 

och varför ökad representation av kvinnor kan anses vara en nödvändighet för att skapa ett 

mer rättvist och jämställt samhälle. En presentation av teorier kring representation sker genom 

framförallt en idéernas och en närvarons politik. Därefter följer en beskrivning och teoretisk 

härledning av studiens huvudvariabel; könskvotering, där det även förklaras varför typ av 

könskvotering, år sedan införandet och antal procent kvinnor i nationella parlament kan ha 

betydelse. Därefter övergår avsnittet till tidigare forskning som tillsammans med teorier kring 

representation kommer att motivera valen av de oberoende kontrollvariablerna; 

demokratinivå, proportionella valsystem, muslimska länder, afrikanska länder, antal år med 

kvinnlig rösträtt samt antal procent kvinnor i arbetsstyrkan. Med kontrollvariabler menas 

faktorer som förutom könskvotering kan anses påverka jämställdheten. 

 

      2.1 Feminism 
 

Feminism växte fram som en ideologi med kritik mot kvinnors ställning i samhället i form av 

sociala rörelser för att stärka kvinnors status och öka deras makt. En av de första stora kända 

feministerna var Mary Wollstonecraft, född 1759, vars skrifter fortfarande kan kopplas 

samman med kvinnors problem idag på 2000-talet. Hennes erfarenheter från det 

mansdominerade samhälle hon växte upp i formade hennes idéer som hon senare kom att 

utveckla till feministiska argument. Hon uppmärksammade redan då hur män och kvinnors 
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rättigheter skilde sig åt, bland annat gällande utbildning. Wollstonecraft menade att alla 

människor förtjänar samma chans att utvecklas och att flickor därför borde ha samma 

möjligheter till utbildning som pojkar. Även om hon också skriver om exempelvis betydelsen 

av kvinnors ekonomiska självförsörjande, så pekar hon framförallt på utbildning som en 

viktig del för kvinnors självständighet (Wollstonecraft, 1992: 1, 29-36). Att kvinnor behandlas 

som underlägsna jämfört med män och ges färre möjligheter menar också Simone de 

Beauvoir som under 1948-49 skrev Det andra könet. Hon hävdar att kvinnor inte ens får den 

möjlighet till hjälp av samhället som skulle behövas för att bli jämställda männen. Individer 

eller grupper som inte inkluderas i samhället hamnar på så vis i en underlägsen ställning 

(Beauvoir, 1968: 20, 405). 

Feminister som Wollstonecraft och Beauvoir strävade redan under sin tid för ett mer jämställt 

samhälle mellan män och kvinnor på alla plan; ekonomiska, sociala och politiska. Kvinnor 

ska till exempel ha lika rätt att delta i politiken som männen. Kvinnor har dock inte varit av 

intresse inom politiken, deras roll har varit i hemmet med uppgiften att ta hand om barn och 

hushåll. De har fått stå utanför politiken och det offentliga och anpassat sig efter mannen, 

varit beroende av honom eftersom de setts som emotionella, irrationella och i behov av 

ledning. Mannens roll har varit att representera och försörja familjen, något som gett honom 

den sociala makten i staten. Rationalitet har genom tiderna förknippats med en vit 

heterosexuell medelålders man från väst.  Männen sågs alltså som högre rankad i den sociala 

ordningen. Politiker och statsvetare har därför nästan alltid varit män och det mesta har setts 

ur ett manligt perspektiv, även när studier och undersökningar utförts. Kunskapen har skapats 

och konstruerats ur ett manligt perspektiv, det vill säga att metodologin härstammar från män, 

på hur de ser på världen och på kvinnan (Randall, 2010: 115-118; Steans, 2006: 8-9). 

Synen på kvinnan kan vi koppla samman med ontologiska och epistemologiska perspektiv. 

Epistemologi handlar om kunskapsteori, vår syn på kunskap och vad vi påstår oss veta om 

världen och om det fakta vi tror oss inneha är sant eller bara tankar och ideologier. Ontologi 

avser hur vi ser på verkligheten och det som existerar, om det finns en riktig värld oberoende 

av vår kunskap om den. Till exempel har vi en bild av kvinnor och män, och denna bild 

påverkar vilket inflytande en person får i samhället och slutligen vilka som styr vårt samhälle 

och vår stat. I dagens samhälle är som sagt politiken övervägande mansdominerande världen 

över och kvinnor fortfarande ofta underordnad männen. Detta påverkar jämställdheten i våra 

samhällen (Randall, 2010:119; Steans, 2006: 22). 
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Patriarkala strukturer i samhället har fortsatts att studerats och visar på hur de alltjämt bidrar 

till en fortsatt könsuppdelning mellan män och kvinnor både i det privata och i det offentliga 

(Randall, 2010: 115). Antydningar till regeringars avsaknad av politisk vilja att skydda 

kvinnors rättigheter ses kunna förklaras just genom att kvinnor är så pass underrepresenterade 

inom beslutsfattande organ inom politiken. Staten kan därför behövas för att upprätthålla 

jämställdhet mellan könen och för att stärka kvinnors ställning i samhället, genom bland annat 

lagar och regler. Det är just därför hjälpmedel som könskvotering implementeras, för att ge 

kvinnor som annars många gånger diskrimineras en chans till inflytande. För även i ett land 

som Sverige är kvinnor fortfarande starkt underordnade männen på de flesta plan. Trots att det 

av många uppfattas som ett väldigt jämställt land förekommer fortfarande diskriminering i 

form av lägre löner för kvinnor på arbetsmarknaden. Utifrån ett feministiskt perspektiv blir 

statens uppgift därför att stärka jämställdhet och kvinnors rättigheter (Steans, 2006: 8-9). 

Kvinnors rättigheter prioriteras oftast inte lika mycket i utvecklingsländer. Fokus ligger där 

istället på förutsättningarna för demokrati och på upprätthållandet av styrelseskicket och 

funktionen av dess institutioner. Den normativa synen att demokrati är något gott har 

medverkat till att man inte uppmärksammat att kritisera delar som är mindre bra. Man bortser 

här från den ojämställdhet som föreligger mellan kvinnor och män i samhället och när det 

kommer till kvinnors representation i politiskt styrda organ som nationella parlament. Det är 

just den ojämna maktfördelningen som till exempel många feminister menar stannar av 

utvecklingen i samhället. Halva befolkningen kan inte uteslutas, utan även 

underrepresenterade grupper måste inkluderas menar man (Waylen, 1994: 37-42). 

Redan innan och under Wollstonecrafts tid fram till idag har alltså kvinnor strävat efter ett 

mer jämställt samhälle mellan män och kvinnor. Både på det ekonomiska, sociala och 

politiska planet. Wollstonecraft förespråkade detta genom att poängtera betydelsen av 

utbildning som en allmän rättighet för både pojkar och flickor. Samt jämställdhet i det 

ekonomiska genom att kvinnor skulle bli självförsörjande och mer jämställda männen. 

Kvinnor kan inte uteslutas på grund av sitt kön, det innebär att halva befolkningen exkluderas. 

Kvinnor måste ha samma rättigheter som män, även när det kommer till makt och inflytande. 

Sammanfattningsvis definieras därför jämställdhet som lika rättigheter mellan män och 

kvinnor. Fördelningen av makt, inflytande och villkor ska alltså inte påverkas av kön i ett 

jämställt samhälle (FN-data 1). 
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2.2 Representation 
 

Från ett politiskt teoretiskt perspektiv återfinns argument till varför könskvotering bör 

tillämpas. Tre argument som förs fram av Dahlerup och Freidenvall (2008) är rättvise-, resurs- 

och intresseargumentet. Rättviseargumentet syftar på att häften av världens befolkning är 

kvinnor och därför bör också politiska institutioner spegla denna sammansättning för att 

möjliggöra att både män och kvinnor ska ha samma rätt att delta i politiskt beslutsfattande. 

Det andra argumentet är resursargumentet där man menar att kvinnors erfarenheter skiljer sig 

ifrån mäns och dessa kan därför bidra med nya kunskaper och synvinklar.  Mäns och kvinnors 

intressen skiljer sig åt och därför bör kvinnor representeras av kvinnor som i större 

utsträckning står bakom liknande intressen, vilket det tredje, intresseargumentet syftar på. De 

två sistnämnda argumenten lägger istället för numerär representation vikten på det politiska 

utfallet, det vill säga vad en ökad kvinnorepresentation bidrar med eller förändrar inom 

politiken (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 25-26). Anne Phillips (2000) närvarons politik som 

kommer presenteras i kommande avsnitt skulle kunna kopplas till de två sistnämnda 

argumenten eftersom det också handlar om det politiska utfallet och vad kvinnor genom sin 

närvaro kan uppnå. 

 

2.2.1 Idéernas politik och närvarons politik 
 

I Närvarons Politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras, skiljer Anne 

Phillips mellan idéernas politik och närvarons politik. Inom idéernas politik menar man att 

representationens kvalité beror på hur bra den speglar och främjar väljarnas åsikter. När de 

talas om problem gällande uteslutning inom idéernas politik syftar man på överrepresentation 

eller underrepresentation av åsikter. Vikten ligger alltså på de representerades åsikter och 

principer, det är dessa som har betydelse och inte själva personerna i sig. Människor väljer 

representanter vars åsikter bäst överensstämmer med deras egna. Detta var något extra 

önskvärt i många afrikanska länder efter alla år av beskyddarpolitik som framförallt uppstod 

efter avkoloniseringen. Makten låg då ofta i händerna på vissa människor utifrån deras 

identitet, exempelvis en viss etnicitet och inte på grund utav deras åsikter (Phillips, 2000: 11-

12). 

Dessa argument om idéernas politik har också delats av Hanna Pitkin (1967), hon förtydligar 

att allt för mycket fokus läggs på vilka som är beslutfattare. Det leder till att viktigare frågor 
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som vad de representerade faktiskt gör kommer i skymundan. Det är enligt Pitkin själva 

handlingarna som är det väsentliga och inte de representerades egenskaper. Det är att vara 

lyhörd och att handla utifrån folkets önskemål som representation handlar om. Därför kan en 

rättvis representation uppnås först under processens gång utifrån den lyhördhet beslutsfattarna 

har för väljarna. Hon menar att vi ska kunna kräva att de vi valt till beslutsfattare ska hålla det 

som de lovade att göra innan de blev valda. Vilka dessa är får alltså mindre betydelse och vad 

de uträttar blir det väsentliga (Pitkin, 1967: 226-227). 

Anne Phillips ifrågasätter detta eftersom vissa grupper utesluts när man inte tar hänsyn till 

vilka beslutsfattarna är. I ett demokratiskt samhälle talas det ofta om krav på politisk närvaro, 

till exempel en jämställd representation av kvinnor och män, eller av etniska grupper. En 

närvarons politik kopplas samman med representation i form av personer som delar våra 

erfarenheter och intressen och som vi därför kan identifiera oss med, snarare än gemensamma 

åsikter som en idéernas politik. Närvarons politik tar hänsyn till en mer jämställd 

representation av människor och utmanar därför en idéernas politik. Vilka som representerar 

påverkar också vad som representeras, vilket i sin tur påverkar samhället och vilka frågor som 

prioriteras och så vidare (Phillips, 2000: 12-15). Förespråkare av idéernas politik menar som 

sagt att vem som representerar medborgarna inte har någon betydelse då de framhäver 

betydelsen av åsikter och mål, något som kan delas av människor från alla möjliga 

bakgrunder och inte behöver bero på delade erfarenheter. Phillips menar dock att när dessa 

skillnader i erfarenheter mellan människor är identifierade är det mycket svårare att möta 

kraven på politisk inkludering om man utesluter vissa grupper. Till exempel kan män säkert 

ersätta kvinnor vid representation av överenskomna policys men om problemet i sig är 

underrepresentation av kvinnor, hur ska då endast män i en politisk församling kunna vara 

representativ för hela folket. Beslutsfattande organ behöver alltså vara mångfaldig och bättre 

spegla alla grupper i samhället för att anses vara en bra representation. Detsamma gäller 

förutom kön också exempelvis olika etniciteter. För att försöka uppnå en mer jämställd 

representation har kvotering som en metod införts (Phillips, 2000: 17). 

Många människor ger sitt stöd när det kommer till att låta införa metoder för en mer rättvis 

representation när man inser att vissa grupper har mer makt än andra. När detta dock 

fortskrider och man vill garantera en politisk närvaro för dessa grupper och ge dem mer 

inflytande kan människor bli rädda. Det skapar en oro kring det okända och inför att det ska 

röra till inom politiken, därför blir de också motståndare till en närvarons politik. Fördelen 

med idéernas politik ses då vara att den riktar uppmärksamheten på policyskillnader mellan 
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grupperna och inte på själva grupperna i sig. Närvarons politik lägger för mycket fokus på 

kön eller etnicitet och liknande, vilket kan skapa större uppdelningar mellan dem och förstora 

problem. Diskussioner kring andra delar, som till exempel om en vit kvinna verkligen kan 

representera en svart kvinna är också en fundering, bara för att en person är kvinna behöver 

det inte betyda att hon kan representera alla andra kvinnor på ett rättvist sätt (Phillips, 2000: 

19-20, 35-36). Phillips påstår trots sin kritik gentemot idéernas politik att det ena inte kan 

utesluta det andra, utan en balans mellan dem behöver skapas för en fortsatt utveckling. En 

idéernas politik behöver en närvarons politik och tvärtom. Vi kan inte utesluta vilka 

människor som driver fram idéer och vi kan inte heller endast se till människors erfarenheter 

och bortse från den politik de använder sig av. De båda kompletterar varandra. Även om inte 

en kvinna kan representera alla andra kvinnor då deras erfarenheter säkerligen skiljer sig åt, så 

delar ändå kvinnor något som grupp som skiljer sig från männen. De delar vissa specifika 

intressen och att de alla befinner sig i underrepresentation (Phillips, 2000: 38). 

Anne Phillips menar att en bra grund för en närvarons politik är demokrati. För att en stat ska 

anses demokratisk brukar en del teoretiker, till exempel Robert Dahl i Demokratin och dess 

antagonister (2002), tala om att det ska finnas folklig kontroll och politisk jämställdhet. 

Phillips menar dock att jämställdhet inte är uppnådd om vissa grupper har mer inflytande än 

andra. Politisk jämställdhet ska också gälla politisk närvaro, som handlar om att inkludera 

tidigare uteslutna grupper och utmana den rådande makthierarkin. Hon skiljer också på 

politiskt deltagande och politisk representation, där jämställdhet i det förstnämnda finns i de 

allra flesta länder genom allmän röstning, medan det inom representation inte varit lika tydligt 

och självklart (Phillips, 2000: 40-50). Grupper som inte representeras överhuvudtaget ses ofta 

som "politiskt omyndiga" och inte lämpliga att styra. Denna bild som länge präglat politiska 

system världen över måste upphöra. Man talar om erkännandet av identiteters betydelse för att 

människor ska känna att de har ett värde. En politisk närvaro ger dessutom en offentlig 

bekräftelse på lika värde. Förändring och mångfald i representationen behövs för att fler 

intressen ska uppmärksammas. Dessutom kan vad som prioriteras och vilka beslut som fattas 

variera mycket beroende på vem/vilka som bestämmer, det vill säga att det har stor betydelse 

vilka som tillhandahåller platser i beslutsfattande organ som nationella parlament. En 

närvarons politik är därmed väldigt viktig då den förutom den symboliska representationen 

alltså också kan bidra till att andra intressen framhävs. Det sker en förändringspolitik när 

tidigare uteslutna grupper får närvaro (Phillips, 2000: 54-62). 

Iris Young är en forskare vars argument skiljer sig en aning från Phillips, hon menar att 
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underrepresenterade grupper måste skaffa sig institutionella mekanismer för att kunna göra 

sina röster hörda. Iris Young (1989) anser inte att representationen behöver vara helt jämnt 

fördelad utan i huvudsak att representationen bland tidigare uteslutna grupper ökar och att 

detta eventuellt behöver garanteras. Hon ger också förslag på att använda sig av 

grupprepresentation i form av att medlemmar i en underrepresenterad grupp träffas och lägger 

fram sina synpunkter och preferenser tillsammans och därmed behöver man inte oroa sig lika 

mycket över om en kvinna verkligen kan representera alla andra kvinnor och så vidare. I en 

sådan representation skulle mångfalden komma in och fler människors erfarenheter få 

uppmärksamhet. Dock så tar hon precis som Phillips upp det faktum att alla människor bär på 

olika erfarenheter och därmed olika behov och intressen som har betydelse för vilka som 

representerar dem (Young, 1989: 251- 262; Phillips, 2000: 33, 63-71). 

Young talar om skillnaden av att vara medborgare och att verkligen känna sig som 

medborgare och om allmängiltigt medborgarskap. En politisering bör inte eftersträva ett 

samhälle där individer tillhörande minoriteter eller uteslutna grupper ger upp sin tillhörighet 

och sina specifika intressen till förmån för majoriteten. Detta kommer inte minska skillnader 

eller öka sammanhållningen, snarare kommer perspektiv och intressen som skulle behöva 

inkluderas istället undertryckas. Det behövs en allmän heterogenitet och acceptans, för i ett 

heterogent samhälle anses olikheter och erfarenheter som oreducerbara. Med detta menar 

Young att människor inte helt bara kan ignorera och glömma sin bakgrund och sina 

erfarenheter för att anta och förstå en annan. Önskan och behovet av att tillsammans fatta 

politiska beslut främjar trots allt kommunikation mellan olika grupper och dess skillnader 

(Young, 1989: 258). 

 

2.2.2 Könskvotering 
 

I Drude Dahlerups och Lenita Freidenvalls bok Kvotering från 2008 diskuteras könskvotering 

och olika typer av kvotering i världen. Syftet är att ge bättre kunskap kring ämnet och få 

människor att fundera över vilka faktorer som orsakar kvinnors underrepresentation och vilka 

alternativa åtgärder som kan skapa förändring. De studerar kvotering som ett 

jämställdhetsinstrument och könskvotering anses vara en metod för att utjämna fördelningen 

av makt och inflytande mellan könen (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 5-11). Dahlerup och 

Freidenvall definierar kvotering som ”…en målinriktad rekrytering med syftet att snabbt rätta 

till oönskade skevheter i samhället” (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 10). 
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Författarna tar upp skillnaderna i målen med könskvotering. Man skiljer mellan principen om 

lika möjligheter, att kvinnor ska ha samma chans att delta och behandlas lika samt principen 

om lika resultat som koncentrerar sig på själva resultatet, att kvinnor till exempel faktiskt 

också blir valda. Just skillnaderna i resurser och makt påverkar utgången av resultatet för om 

kvinnor blir valda eller inte. Det är här som könskvotering kommer in som ett användbart 

verktyg för att rätta till skevheter som problematiserar kvinnors villkor. Eftersom kvinnor från 

början befinner sig i ett ogynnsamt läge gällande exempelvis makt i förhållande till männen så 

anser inte förespråkare att könskvotering utgör en form av diskriminering. Könskvotering ger 

inte alltid kvinnor en garanterad plats i politiken men det leder till att kvinnor får möjligheter 

att konkurrera med männen om platser och väljarna har möjligheten att välja mellan både män 

och kvinnor. Könskvotering ska inte ses som någon helhetslösning men som en bidragande 

del till förbättrad förändring för kvinnor och därmed en metod som kan främja utvecklingen 

(Dahlerup, 2007; Dahlerup & Freidenvall, 2008: 27-28). 

Det tas upp två olika strategier för att öka jämställdheten; steg-för-steg-modellen (incremental 

model) och snabbspårsmodellen (fast track model). I steg-för-steg-modellen menar man att 

kvinnor saknar resurser och därför är underrepresenterade. För att öka kvinnors representation 

inom politiken och arbetslivet försöker man först och främst förbättra kvinnors resurser och 

menar att jämställdheten då kommer med tiden. Den andra strategimodellen är 

snabbspårsmodellen (fast track model) som menar att kvinnor är diskriminerade och att det 

behövs en könsbalans mellan män och kvinnor, som strategi används här bland annat 

könskvotering för att få snabba resultat. Båda modellerna bygger på att få in fler kvinnor i 

politiken men på olika sätt, då de har delade meningar om vad som är orsaken till 

underrepresentationen av kvinnor (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 20-23). 

 

2.2.2.1 Antal procent kvinnor i nationella parlament  
 

Dahlerup och Freidenvall (2008) diskuterar de olika argumenten för kvotering och skiljer där 

på deskriptiv och substantiell representation. Där deskriptiva handlar om antalet kvinnor i 

representationen och substantiell handlar om vilka konsekvenser en ökad 

kvinnorepresentation får för politikens innehåll. De nämner att ett vanligt argument just är att 

kvotering inte bara kommer leda till ökat antal kvinnor i politiken utan även till en mer 

”kvinnovänlig” politik. Med ”kvinnovänlig” politik avses politik som tar till vara kvinnors 

intressen. Högre andel kvinnor kan med andra ord bidra till ökad grad av jämställdhet. Ofta 
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hänvisas detta dock till vad som benämns som kritisk massa, vilket betyder att det brukar 

anses behöva vara minst 30 procent kvinnor för att de tillsammans ska kunna utföra en 

förändring inom politiken och därmed samhället. Det vill säga att för få kvinnor inte blir 

starka nog till substantiell förändring. För att undersöka effekten av kvinnors representation i 

nationella parlament kommer detta bli en av de oberoende variablerna i studien (Dahlerup & 

Freidenvall, 2008: 25-26). 

 

2.2.2.2 Antal år sedan införandet av könskvotering 
 

Även hur lång tid sedan könskvotering infördes har betydelse då det kan ta tid för 

förändringar att ske. Först ska kvinnor beroende på kvoteringstyp lyckas bli valda och sedan 

även lyckas bli involverad och påverka. Hur många år som gått sedan införandet blir därför 

med stor sannolikhet av relevans (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 25-26). 

 

2.2.2.3 Typer av kvotering 
 

Vilken typ av kvotering som används kan som framgår i inledningen ha betydelse för om 

kvinnor lyckas få platser i nationella parlament. Vid frivillig partikvotering är det upp till 

respektive politiskt parti om de vill använda sig av kvotering på nomineringslistorna. 

Lagstadgad könskvotering betyder att alla partier enligt konstitutionen eller vallagen måste 

nominera en viss procent kvinnor på sina nomineringslistor. Dessa två typer ger inte kvinnor 

en plats automatiskt utan endast om de blir valda av folket. Till skillnad från reserverade 

platser där en viss procent av platserna garanteras kvinnor. Bara kvinnor konkurrerar mot 

varandra om dessa platser i val eller så blir de direktvalda av statschefen, vilket är det 

vanligaste (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 72-74). Denna typ av könskvotering är mest 

förekommande i icke-demokratier eller i utvecklingsländer som nyligen befunnit sig i 

konflikt. Efter en konflikt implementerar nämligen länder ofta en ny konstitution eller 

återuppbygger sitt parlament. Konflikter öppnar ofta upp för nya sociala och kulturella 

normer, vilket kan leda till att fler kvinnor får chansen att skaffa inflytande där de inte tidigare 

haft det. Ett argument för könskvotering som ofta förekommer i post-konflikt- och 

utvecklingsländer och där jämställdheten inte är särskilt hög, är att kvinnor kommer att bidra 

till en mindre korrupt politik. Kvinnor anses nämligen ofta föra en ”mjukare” politik. Ett 

argument som inte alls förekommer lika ofta i länder som befinner sig högt rankad på GDI 
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(Tripp m.fl., 2006: 119-124: Dahlerup, 2006: 306). De olika kvoteringstyperna presenteras på 

ett översiktligt vis i tabell 1.  

Tabell 1 – Olika kvoteringstyper 

 Garanterade platser Konkurrens mellan enskilda 

kandidater 

Frivillig partikvotering Nej Ja 

Lagstadgad partikvotering Nej Ja 

Reserverade platser Ja Varierar: 

 - med val Ja Mellan kvinnor 

 - utnämning Ja Nej 

(Dahlerup & Freidenvall, 2008: 73) 

 

Det bör dock uppmärksammas att en del staters anledning till införandet av könskvotering 

bara handlar om att försöka framstå som ett modernt och legitimt samhälle. Där kvinnor valda 

till de reserverade platserna i ett nationellt parlament ofta blivit utsedd av statschefen för att 

de delar dennes åsikter. Eller i utbyte mot lojalitet gentemot statschefen. Där de tvingas stå 

bakom dennes åsikter och inte har möjlighet att göra sin egen röst hörd. De används för att 

främja anti-demokratiska och anti-kvinno- lagstiftning. Det blir alltså en symbolpolitik där 

kvinnor får inta poster i nationella parlament i avseende att skapa ett falskt intryck av en mer 

jämställd fördelning. Detta för att undvika och avleda anklagelser om diskriminering, speciellt 

i semi- och icke-demokratiska länder (Tripp m.fl., 2006: 119-124: Dahlerup, 2006: 306). 

 

Utifrån ovanstående genomgång av könskvotering, om hur det till exempel anses kunna leda 

till en mer kvinnovänlig politik när fler kvinnor inkluderas i politiska organ, men också hur 

det kan användas för att dölja ett odemokratiskt samhälle och bara bli en symbolisk 

representation utan något egentligt inflytande för kvinnor. Samt utifrån de förklaringar som 

finns beskrivna kring typ av kvotering, antal år man använt sig av könskvotering och antal 

procent kvinnor som finns representerade i nationella parlament. Blir det därför viktigt att 

undersöka vilka argument som bäst stämmer överens med utgången av könskvotering i lågt 

utvecklade länder. Leder könskvotering till högre grad av jämställdhet i lågt utvecklade 
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länder, spelar kvoteringstyp någon roll och vilken betydelse har antal kvinnor i nationella 

parlament och hur länge ett land använt sig av kvotering.  

 

2.2.3 Demokratinivå 
 

I Platform for Action från FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 står bland annat att en mer 

jämställd fördelning mellan män och kvinnor bättre kommer att spegla befolkningen i 

samhället och även stärka demokratin. Här ses jämställdhet som en förutsättning för 

utveckling. Ett land med en hög kvinnorepresentation i politiken framstår ofta som mer 

demokratiskt, vilket också kan ge en högre status (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 43-45, 63). 

Tidigare argument, att det är demokratin som påverkar jämställdheten tas bland annat upp i 

Stockemers (2011) studie om kvinnors parlamentariska representation i Afrika. Demokratiska 

stater ska garantera både män och kvinnors rättigheter. Både civila, politiska och mänskliga 

rättigheter. Kvinnor ska ha samma rättigheter att politiskt delta, gå samman med andra 

kvinnor och uttrycka sina åsikter. Genom att demokratiska stater har dessa krav, är det också 

lättare för kvinnor att föra fram sina argument och bli hörda i demokratier. Trots det har 

Stockemer genom sina studier om kvinnors representation i nationella parlament i Afrika, 

kommit fram till att demokratiska stater har färre kvinnor i nationella parlament i jämförelse 

med icke-demokratier (Stockemer, 2011). Fler kvinnor inom politiken behöver dock inte 

betyda någon förändring eller förbättring för jämställdhet. Det kan handla om symbolpolitik, 

att framstå som jämställt och därmed anses mer demokratiskt och regimen mer legitim. Detta 

utnyttjas speciellt i icke-demokratiska stater där könskvotering därför inte anses vara speciellt 

effektivt (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 43-45, 63).  

Könskvotering används dock i samma utsträckning i icke-demokratier som i demokratier. Typ 

av könskvotering har däremot visat sig skilja beroende på graden av demokrati. Mest vanlig i 

demokratiska stater är frivillig partikvotering medan det i semi-demokratiska stater är 

övervägande lagstadgad kvotering och i icke-demokratiska stater som sagt är reserverade 

platser (Dahlerup, 2007: 80-81; Matland, 2006: 278). Som tidigare diskuterats kan 

kvoteringstyp spela roll för kvinnors representation, det blir därför intressant att en viss 

kvoteringstyp förekommer i olika hög grad beroende på demokratinivå. Eftersom 

demokratiska stater dessutom ska garantera både män och kvinnors rättigheter kopplas de 

samman med en kvinnovänligare politik. Dessa delar vill denna studie kontrollera för genom 

att använda demokratinivå som en kontrollvariabel. 
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2.2.4 Valsystem 
 

Enligt flertal tidigare studier anses valsystem utgöra en avgörande roll för kvinnors politiska 

representation. Dahleup (2007) tar upp att könskvotering har visat sig variera olika mycket 

beroende på valsystem. Där hon skriver att könskvotering enligt studier är betydligt vanligare 

i länder med proportionella valsystem jämfört med länder som använder till exempel 

majoritetsvalsystem (Dahlerup, 2007: 82). Detta bekräftas också av Stockemer (2011), som 

diskuterar orsaker till detta. Man menar att proportionella valsystem med möjligheten att välja 

flertal representanter gör det lättare för partier att ha kvinnliga kandidater på sina 

nomineringslistor. Det kan också ses som ett hjälpmedel att locka fler väljare när 

nomineringslistorna är mer jämnt fördelade mellan män och kvinnor. I majoritetsval i 

enmansvalskretsar blir detta svårt då bara en person från varje valkrets väljs, vilket i detta 

valsystem ofta är en man. Det sker speciellt då den valda personen i större utsträckning blir 

vald om denne redan är politiskt erfaren eller en välkänd politiker. Dessa kriterier kopplas 

fortfarande ihop med en man snarare än en kvinna. Stockemer (2011) skriver också hur det 

enligt tidigare undersökningar visat på att kvinnor har lättare att bli valda om de står på en 

lista med ett antal andra namn, i jämförelse om det står som det enda namnet. Framförallt 

beror den högre representationen av kvinnor i proportionella valsystem på användandet av 

nomineringslistor hos partierna. Då röstar människor på ett visst parti där också kvinnor är 

inkluderade (Stockemer, 2011; Kenworthy & Malami, 1999: 237). Utifrån dessa resonemang 

om hur just proportionella valsystem i större utsträckning främjar könskvotering och där det 

alltså är lättare för kvinnor att bli valda, anses denna form av valsystem vara av betydelse att 

undersöka i samband med jämställdhet. 

 

2.2.5 Religion 
 

Pippa Norris och Ronald Inglehart (2003) har studerat undersökningar utförda av World 

Values Survey (WVS), som tydligt visar att religion på grund av sina traditionella värderingar 

har betydelse för jämställdheten (Norris & Inglehart, 2003: 62-70). Där man likt många 

tidigare studier hävdar att just muslimska länder har en negativ påverkan på jämställdhet 

mellan män och kvinnor. Dahlerup och Freidenvall (2008) diskuterar till exempel argument 

emot könskvotering som uppkommit i flertal arabländer där man refererar till 

könskonservativa uppfattningar om att kvinnors plats är i hemmet och att de bör hållas utanför 

det politiska. De flesta arabländer är muslimska länder och brukar ofta kopplas samman med 
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en mer negativ kvinnosyn när det kommer till att ge kvinnor mer makt och inflytande 

(Dahlerup & Freidenvall, 2008: 29-30). Ett exempel är Pakistan, där vissa religiösa grupper 

har hävdat att kvinnor borde blockeras från politiken. Andra religiösa ledare har argumenterat 

för att kvinnor ska ha rätt att rösta men inte att de ska kunna bli valda till politiska 

institutioner med mera, då detta anses vara emot islam (Krook, 2009: 60-61). 

Detta konstateras också av Didier Ruedin (2010) som studerat vilka faktorer som kan påverka 

andelen kvinnor i nationella parlament. Han undersöker bland annat institutionella och 

kulturella faktorer. Där han liksom flera tidigare studier funnit att institutionella faktorer så 

som valsystem påverkar andelen kvinnor i politiken men också att attityder mot kvinnor som 

politiska ledare påverkar kvinnors politiska representation. Där har han också tittat närmare på 

religion, en av de religioner som då också sticker ut när det gäller den normativa synen på 

kvinnor är islam. I länder med en positiv syn till kvinnor i politiken har det visat sig vara en 

högre representation av kvinnor. Kvinnors vilja till att delta och möjlighet till att bli valda till 

nationella parlament anses bero på huruvida medborgarna har en positiv inställning till 

kvinnor som politiska ledare. Detta är något som framförallt kan påverkas där kvinnor 

garanteras platser i nationella parlament, då de vid reserverade platser ofta väljs direkt av 

statschefen och inte av folket. Det uppstår en saknad av legitimitet som gör att de valda 

kvinnorna får svårt att föra fram kvinnofrågor överhuvudtaget. Man menar att studier som inte 

tar hänsyn till befolkningens attityder kan komma att överskatta effektiviteten av 

könskvotering (Ruedin, 2010; Matland, 2006: 289-290).  Argumenten kring att det framförallt 

är muslimska länder som anses påverka jämställdheten negativt på grund av könskonservativa 

åsikter gör att detta blir en faktor att ta hänsyn till och kontrollera för i studien eftersom cirka 

44 procent av de lågt utvecklade länderna består av över 50 procent muslimer (CIA). 

 

2.2.6 Afrikanska länder 
 

Stockemer (2011) skriver om att kvinnor i många afrikanska länder har arbetat för en mer 

kvinnovänlig politik med förbättrad hälsa, utbildning och rättigheter för kvinnor. I Sydafrika 

som använder sig av kvotering till nationella parlament och som har en hög andel kvinnor 

representerade, har regeringen infört fri sjukvård för gravida kvinnor och barn under sex år. 

Sydafrika blir här ett bevis på att hälsa är en komponent som prioriteras och kan förbättras när 

fler kvinnor får vara med och bestämma. Exemplet med Sydafrika blir också ett stärkande 

argument för att FN:s GDI är ett bra index att utgå från när jämställdhet ska mätas, då det 
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inkluderar just hälsa. Artikeln tar också upp hur det genom religionen ofta förekommer 

diskriminering mot kvinnor i Öst- och Centralafrika. Han menar att länders religiösa 

traditioner har stor påverkan på samhällets värderingar och moral. Stockemer avslutar med att 

hävda att det enda sättet att öka kvinnors representation snabbt är genom lag på könskvotering 

(Stockemer, 2011). Som nämns i bakgrund är Afrika den kontinent där kvinnors 

representation ökat mest de senaste åren. Mellan 1995 och 2011 ökade antalet kvinnor i 

nationella parlament med det dubbla, något som skedde i samband med införandet av 

könskvotering (Quota Project 1). Det blir därför intressant att mäta om afrikanska länder har 

högre grad av jämställdhet än de övriga lågt utvecklade länderna. 

 

2.2.7 Antal år med kvinnlig rösträtt 
 

Kvinnlig rösträtt kan ses som ett av de första stegen för att förbättra jämställdheten mellan 

män och kvinnor. Ett erkännande av politisk delaktighet för kvinnor. Kvinnors rätt att rösta 

och att stå som kandidater i politiska val har främst utvecklats under 1900-talet, bland de lågt 

utvecklade länderna skedde detta framförallt mellan 1940-talet till slutet av 1970-talet. Bara 

ett fåtal länder i världen tillåter fortfarande inte kvinnor att delta i politiska val. Hur länge ett 

land haft kvinnlig rösträtt anses påverka antalet kvinnor som röstar och det i sin tur hur pass 

politiskt involverad och delaktiga kvinnor hunnit bli. Kvinnors deltagande och inflytande är 

trots att de allra flesta länder tillåter kvinnor att delta ändå extremt lågt. Det har heller inte 

ökat särskilt mycket sedan de flesta länder införde kvinnlig rösträtt. Mellan 1945 och 1995 

ökade kvinnors politiska deltagande i nationella parlament endast med cirka åtta procent 

(Squires, 2007: 21; Kenworthy & Malami, 1999: 239; Krook, 2009: 60-61). Då kvinnors 

politiska delaktighet kan påverkas av hur länge ett land haft rösträtt och politisk delaktighet 

kan inverka på hur kvinnovänlig politik som förs och hur jämställt ett samhälle är, kommer 

antal år sedan kvinnlig rösträtt att studeras. 

 

2.2.8 Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
 

Större deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden påstås öka representationen av kvinnor i 

nationella parlament. Kvinnors arbetsstyrka utanför hemmet anses ha positiv effekt på 

kvinnors politiska deltagande. Man menar att arbete ökar kvinnors självförtroende och 

självständighet och skapar fler kontakter. Kvinnor vågar i större utsträckning delta både 
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gällande politisk röstning och genom att kandidera. Fler kvinnor i politiken ger en mer 

jämställd representation. Det behövs en viss nivå av utveckling för att skapa de förutsättningar 

som behövs för att förändra de politiska strukturerna och de i sin tur ska kunna ha effekt. 

Kvinnors arbetsstyrka har stigit i mer utvecklade länder, både bland medelklass- och 

arbetarklasskvinnor. Kvinnors krav på staten har därefter också ökat när det gäller lön och 

offentliga arbeten, vilket i sin tur lett till högre grad av offentligt deltagande bland kvinnor i 

styrande institutioner. Fler anställningar bland kvinnor har alltså lett till fler politiska 

möjligheter eftersom kvinnor får bättre ekonomiska resurser samt tillgång till offentliga 

institutioner och fackföreningar. Det är institutioner som ställer krav på regeringar och 

nationella parlament. Detta tillsammans med att feministiska aktivister uppmärksammat 

valsystem och politiska partier blev allt fler kvinnor valda till politiska församlingar. Så pass 

många att en mer kvinnovänlig politik kunde föras och kvinnors intressen prioriteras 

(Kenworthy & Malami, 1999: 240; Squires, 2007: 5-6). Därför kommer antal procent kvinnor 

i arbetsstyrkan testas i denna studie för att se om det visar sig påverka jämställdheten även i 

lågt utvecklade länder. 

 

2.3 Teoretisk summering 
 

Jämställdhet handlar om att kvinnor ska ges samma rättigheter och möjligheter som män på 

alla plan; sociala, ekonomiska och politiska. På grund av lång tid av diskriminering kan 

kvinnor behöva mer än bara möjligheter för att bryta det mansdominerade mönstret. Dahlerup 

och Friedenvall (2008) tar upp principen om lika resultat, att kvinnor inte bara ska delta utan 

faktiskt också bli valda. Precis så om också Phillips uttrycker sig; politisk jämställdhet ska 

också gälla politisk närvaro. Vad som prioriteras och vilka beslut som fattas kan variera 

mycket beroende på vilka som bestämmer. Där av vikten av en närvarons politik, som 

förutom den symboliska representationen alltså också kan bidra med att andra intressen 

framhävs. Just påståendet om att kvotering kan leda till en mer ”kvinnovänlig” politik är vad 

denna studie vill studera (Phillips, 2000: 40-50; 54-62; Dahlerup & Freidenvall, 2008: 27-28). 

Dahlerup och Freidenvall definierar könskvotering som ”..en målinriktad rekrytering med 

syftet att snabbt rätta till oönskade skevheter i samhället” (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 

10). Kvotering ses som ett jämställdhetsinstrument, ett verktyg för att till exempel jämna till 

fördelningen av makt och inflytande mellan könen (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 5-11). Det 

är också denna definition som den här studien kommer att utgå ifrån gällande könskvotering. 
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Tidigare forskning har redan visat att representationen av kvinnor är högre i länder där 

könskvotering används. Denna undersökning kommer att visa om detsamma gäller 

utvecklingsländer. Men framförallt kommer studien att förklara om hypotesen stämmer att 

könskvotering kan medföra en mer ”kvinnovänlig” politik och därmed förändra graden av 

jämställdhet i samhället, enligt FN:s GDI som mäter hälsa, utbildning och inkomst. Utifrån 

vad tidigare studier och teorier visat kunnat påverka jämställdhet kommer demokratinivå, 

proportionella valsystem, muslimska länder, afrikanska länder, antal år med kvinnlig rösträtt 

samt antal procent kvinnor i arbetsstyrkan att användas som kontrollerande variabler i studien. 

Mer om dessa under det kommande metodavsnittet. 
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3. Metod 
 

Denna studie befinner sig inom ramarna för analysinriktningen jämförande politik. Det är en 

jämförande studie mellan länder och inom länder för att undersöka om könskvotering främjar 

jämställdheten. Detta kan skapa en bättre förståelse och kunskap om könskvotering och vad 

det eventuellt kan bidra med. En annan fördel med en jämförande studie är möjligheten att 

kunna pröva hypoteser och teorier, studera om olika teorier kan förklara det man ämnar 

förklara. Just skapandet av förståelse, förklaring, tolkning men framförallt att kontrolla är det 

Giovanni Sartori (1990) i sin artikel Comparing and miscomparing benämner som 

anledningar till att varför man bör jämföra. Sartori menar att det handlar om lärande av 

erfarenheter från andra, så genom att som i detta fall kontrollera och jämföra jämställdhet i 

länder med och utan könskvotering kan man dra lärdom om hur könskvotering påverkar. 

Sedan behöver fallen som undersöks också vara jämförbara i någon form. I den här studien 

jämförs länder alla rankade som lågt utvecklade länder, dessa länder kan dock skilja sig åt i 

mycket annat. Detta tas hänsyn till genom att inkludera kontrollvariabler som till exempel 

demokratinivå och andra faktorer som specifikt är valda utifrån möjligheten att de kan 

påverka jämställdhet (Sartori, 1990: 243-257). Detta är också en deduktiv studie, det vill säga 

en teoriprövande. Det finns olika teorier om vad som anses främja jämställdhet. Anne Phillips 

tar till exempel upp just betydelsen av könskvotering för en mer jämställd representation i 

styrande organ. Liksom Dahlerup och Freidenvall tar upp hur den ökade representationen av 

kvinnor kommer resultera i en mer ”kvinnovänlig” politik. Det är utifrån dessa teorier som 

hypotesen om att könskvotering främjar jämställdheten kommer att prövas (Hague, Harrop, 

Breslin, 2000: 45-46; Phillips, 2000: 15-17; Esaiasson m.fl., 2012: 92-93, Teorell & Svensson, 

2007: 10).   

 

      3.1 Val av metod 
 

En extensiv design kommer att användas då denna metod ger bäst förutsättningar för att 

besvara studiens syfte och frågeställning. En statistisk undersökning lämpar sig nämligen när 

många analysenheter och en stor mängd data ska analyseras. Som är fallet i denna studie, där 

39 fall ingår. Dessutom finns ett flertal variabler att ta hänsyn till, som inte skulle kunna mätas 

och jämföras på samma sätt om inte en statistisk studie genomförs. Då det finns andra faktorer 

som kan tänkas påverka den beroende variabeln; jämställdhet, kommer ett antal 

kontrollerande oberoende variabler att ingå för att försäkra vad som verkligen förklarar 
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jämställdhet. Dessa variabler är; demokratinivå, proportionella valsystem, muslimska länder, 

afrikanska länder, antal år med kvinnlig rösträtt samt antal procent kvinnor i arbetsstyrkan 

(Teorell & Svensson, 2012: 80). En extensiv design ger också större möjlighet till att 

generalisera resultat. Genom att dessutom välja dessa fall som anses ogynnsamma för de 

valda teorierna på grund av sitt låga välstånd och det sedan visar sig att de teoretiska 

utgångspunkterna får stöd här, anser Esaiasson med flera att dessa sannolikt får stöd även 

under mindre ogynnsamma förhållanden. Det borde alltså gå att argumentera för att en 

generalisering för samtliga länder då är möjlig. Om utvecklingsländer med könskvotering har 

högre grad av jämställdhet än andra utvecklingsländer kan en eventuell slutsats dras att också 

dessa och andra länder skulle öka graden av jämställdhet om de införde könskvotering 

(Esaiasson m.fl., 2012: 161-163). 

 

3.2 Val av fall 
 

De 39 fall
2
 som kommer att studeras är alla länder som i FN:s Human Development Index 

(HDI) från 2013 listas som Low Human Development (se bilaga 1). De går att finna 46 länder 

på listan som till största del består av afrikanska länder söder om Sahara. Men då sju av dessa 

länder saknar data för GDI kommer dessa att uteslutas från studien (se bilaga 1). HDI mäter 

välståndet i ett land och utgår från hälsa, utbildning och inkomst i sina rankningar av världens 

länder på en skala mellan 0 och 1, där 1 är högsta rankning. Dessa länder befinner sig 2013 

mellan 0,534 och 0,304. Republiken Kongo och Sao Tomo & Principe är exempel på högt 

rankade länder medan Niger och Demokratiska Republiken Kongo är de lägst rankade bland 

dessa länder. Inom hälsa räknas förväntad livslängd vid födseln. Utbildning utgår från läs- och 

skrivkunnighet hos befolkning över 15 år, samt antal förväntade år av skolgång och 

medelvärdet för antal skolår vid 25 års ålder. Inkomst mäts genom bruttonationalinkomst per 

capita. Valet av att studera just de lägst rankade länderna i HDI gjordes utifrån det intressanta 

med att se hur en sådan förändring som könskvotering kan medföra påverkar jämställdheten i 

samhället i så lågt utvecklade länder. Detta blir särskilt intressant då dessa länder brukar anses 

vara de mest ojämställda. Samt det faktum att mer än hälften av dessa länder använder sig av 

könskvotering (se vilka i bilaga 1). Orsaken till att välja att studera just könskvotering inom 

politiken i form av frivillig partikvotering, lagstadgad kvotering samt reserverade platser, är 

att det är där viktiga beslut fattas och kvinnor kan göra störst påverkan (FN-data 6, FN-data 

                                                 
2
I studiens mätningar med antal procent kvinnor i nationella parlament som beroende variabel ingår 43 länder, då det för denna variabel 

fanns data för fler fall. 
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7). 

3.3 Operationalisering 
 

Alla dessa utvecklingsländer kommer att jämföras i en tvärsnittstudie, länder som använder 

sig av antingen frivillig partikvotering, lagstadgad kvotering eller reserverade platser, och de 

utan. Detta för att se om det finns en skillnad på graden av jämställdhet dem emellan. Samt 

vad detta kan tänkas bero på. Data från de oberoende variablerna kommer tas året innan data 

för den beroende variabeln jämställdhet, så de föregår det som de antas påverka (Teorell & 

Svensson, 2007: 188, 270-271). Som kontrollvariabler kommer demokratinivå, valsystem, 

muslimska länder, afrikanska länder, antal år med kvinnlig rösträtt samt antal procent kvinnor 

i arbetsstyrkan att användas. Dessa har valts utifrån att de kan anses påverka eller samvariera 

med den beroende och den oberoende variabeln i studien. 

 

 

3.3.1 Operationalisering av den beroende variabeln; jämställdhet 
 

Operationaliseringen av studiens beroende variabel; jämställdhet, sker genom att mäta graden 

av jämställdhet utifrån FN:s Gender-related Development Index (GDI). Detta inbegriper tre 

dimensioner av jämställdhet som inkluderar hälsa, utbildning och inkomst. Då jämställdhet 

definieras som lika rättigheter mellan män och kvinnor i samhället kan GDI:s komponenter ge 

en bra spridning på olika viktiga ”delar” i samhället för att mäta könsskillnader. Aspekten 

hälsa beräknar förväntad livslängd för kvinnor och män. Inom utbildning räknas läs- och 

skrivkunnighet och utbildningsnivå. Inkomst räknas genom BNP/capita. Sammantaget mäts 

graden av jämställdhet i en skala från noll till ett, ju högre värde desto mer jämställt. 

Komponenterna som ingår i GDI är också delar som feminister som Wollstonecraft redan för 

över 200 år sedan tog upp som viktiga, just kvinnors möjlighet till ekonomiskt 

självförsörjande genom egen inkomst och framförallt betydelsen av utbildning för kvinnor 

(FN-data 4, 5; Wollstonecraft, 1992: 1, 29-36). 

 

FN:s data presenteras på ett överskådligt och tydligt vis med rankning av världens länder. FN 

kan dessutom anses vara en säker och tillförlitlig källa då de årligen för rapporter med 

statistik från världens länder. Flera tidigare studier har använt sig av FN:s GDI för att mäta 

jämställdhet, till exempel använder sig Mechakra-Tahiri (med flera, 2012) av indexet i sin 

undersökning inriktad på hälsa och jämställdhet, detsamma gäller Batana (2013) vars studie 
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fokuserar på fattigdom i Afrika söder om Sahara. Denna studie väljer också att utgå från GDI 

även om FN sedan 2010 använder sig av ett annat index; Gender Inequality Index (GII). 

Anledningen av detta val är gjord efter bedömningen att GDI i detta fall bättre representerar 

könsskillnader i komponenter som passar denna studie. Det gäller framförallt då det nya 

indexet innehåller en komponent som mäter representationen av kvinnor i nationella 

parlament. En komponent som verkar finnas med i det flesta index som mäter jämställdhet. 

Det är dock just bland annat det den här undersökningen ämnar titta närmare på, eftersom 

kvinnors representation i nationella parlament kanske bara används som en täckmantel för att 

framstå som mer jämställda än de egentligen är. Representationen säger inte något om vad 

detta genererar till egentligen. Komponenten skulle också kunna bli ett problem för studien, 

på grund av att den oberoende variabeln av särskilt intresse, könskvotering, anses bidra till 

just ökad representation av kvinnor i nationella parlament. Att ha en komponent som finns i 

både den beroende och oberoende variabeln anses kunna påverka studien negativt, eftersom 

det kan ge ett bättre eller sämre värde än det egentligen är. GII är dessutom ett relativt nytt 

index och ses fortfarande som ett ”testindex” och det innehåller komponenter som inom 

reproduktiv hälsa bara kan mätas för kvinnor; barnadödlighet och antal tonårsgraviditeter. GII 

sägs därför missgynna utvecklingsländer då det blandar just absoluta och relativa indikatorer 

för kvinnors hälsa. GDI beskrivs därför passa bättre när mätningar görs i utvecklingsländer, 

medan GII med fördel kan användas i höginkomstländer. Dessutom skulle användandet av 

GII innebära ett stort bortfall av länder då det saknas information om flertal LDC i indexet 

(FN-data 4, 5; Permanyer, 2011). 

 

3.3.2 Operationalisering av de oberoende variablerna; könskvotering, 
kvoteringstyper, antal procent kvinnor i nationella parlament samt antal 
år sedan införandet 
 

Könskvotering definieras i denna studie som en metod för att snabbt rätta till den ojämställda 

fördelningen mellan män och kvinnor i samhället (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 5-11). Det 

kommer därför att ske en jämförelse mellan utvecklingsländer med könskvotering och 

utvecklingsländer utan. Detta genom att jämföra könskvotering och olika typer av 

könskvotering gentemot fallens grad av jämställdhet på GDI. Man brukar i huvudsak skilja 

mellan tre former av könskvotering; partipolitiska kvoter i form av att enskilda partier 

frivilligt skriver in i partiets stadga att en viss procent på nomineringslistorna ska tillskrivas 

kvinnor, lagstadgad könskvotering där det står skrivet i konstitutionen att samtliga partier 
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måste tilldela kvinnor en viss procent platser på nomineringslistorna, och vid reserverade 

platser konkurrerar endast kvinnor med varandra om ett visst antal platser och blir i de flesta 

fall valda av statschefen. Alla dessa former av könskvotering kommer att mätas och jämföras 

efter ha gjorts om till dummyvariabler. Det vill säga att de delas upp i två kategorier och görs 

om till ja och nej i respektive fall. Vilken form av könskvotering som används har nämligen 

visat sig ha stor betydelse för kvinnors representation, om det leder till att kvinnor endast får 

möjligheten att delta i politiken eller om de faktiskt garanteras en plats. Men också vad en 

ökad kvinnorepresentation får för konsekvenser för politiken (Quota Project 2). 

FN skriver i kvinnokonventionen om hur könskvotering kan ses som ett hjälpmedel för att öka 

representationen av kvinnor och medföra en mer jämn fördelning mellan män och kvinnor 

(UN Women 2). Påståendet om att kvotering kan leda till en mer "kvinnovänlig" politik som 

Dahlerup och Freidenvall tar upp är som sagt vad denna studie vill studera och därför utförs 

denna statistiska jämförelse. Ofta hänvisas det dock till vad som benämns som kritisk massa, 

att minst 30 procent kvinnor behövs för att de ska kunna påverka. Något som i studien också 

kommer att undersökas genom att statistiskt mäta om antal procent kvinnor i nationella 

parlament har betydelse för jämställdheten. Könskvotering anses enligt Dahlerup och 

Freidenvall (2008) leda till en ökad kvinnorepresentation i politiska organ och därför blir det 

intressant att mäta om en högre kvinnorepresentation också genererar till en högre grad av 

jämställdhet. Även år sedan införandet av könskvotering kommer att fungera som en variabel, 

då det kan ta tid innan förändringar visar sig och ger en effekt (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 

25-26; 72-74). 

 

3.3.3 Operationalisering av kontrollvariabler 
 

3.3.3.1 Demokratinivå 
 

Många gånger framstår demokratiska länder som mer jämställda eller det omvända, att 

jämställdhet bidrar till utveckling och högre demokratinivå. Enligt tidigare forskning finns ett 

samband mellan dessa och denna studie vill undersöka om detta samband även går att finna i 

lågt utvecklade länder. Enligt Stockemers (2011) tidigare studier ska demokratiska stater 

garantera både män och kvinnors rättigheter, rätten att till exempel politiskt delta. Det borde 

därför vara lättare för kvinnor i demokratiska länder att bli mer jämställda männen. 

Demokratinivå anses också ha en påverkan på vilken typ av könskvotering som används i ett 
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land. Just vilken typ av könskvotering har som konstaterats ovan en betydelse för om kvinnor 

garanteras platser i beslutsfattande organ eller inte. Demokratinivå kan alltså ha betydelse för 

kvinnors chans att påverka inom områden som skulle kunna medverka till att graden av 

jämställdhet ökar (Dahlerup & Freidenvall, 2008: 43-45; Dahlerup, 2007: 80-81; Quota 

Project 2). Demokratinivå kommer att mätas genom Freedom House 14-gradiga skala mellan 

1-7, där 1 är mest fri och 7 minst fri. Denna skala utgår från människors politiska rättigheter 

och medborgliga friheter i ett land. Länder med värde mellan 1-2,5 rankas som demokratiska, 

3-5 semi-demokratiska och 5,5-7 icke demokratiska (Freedom House 1, 2). 

 

3.3.3.2 Proportionella valsystem 
 

Att könskvotering enligt tidigare studier av bland annat Dahlerup (2007) är betydligt 

vanligare i länder med proportionella valsystem jämfört med länder som använder exempelvis 

majoritetsvalsystem, är anledningen till att det också finns med som en kontrollvariabel i 

denna studie. Detta för att se om det ökar existensen av könskvotering i utvecklingsländer och 

därmed chansen till ökad jämställdhet. Möjligheten till att nominera flertal kandidater som i 

proportionella valsystem gör att chanserna ökar för att kvinnor ska nomineras och väljas. 

Stockemer (2011) beskriver hur tidigare undersökningar som gjorts visat på att det är lättare 

för kvinnor att bli valda om de står tillsammans med flera andra namn. För att mäta om 

proportionella valsystem har betydelse för jämställdheten i länderna kommer variabeln att 

omvandlas till dummyvariabler
3
 och mätas mot GDI (Dahlerup, 2007: 82; Stockemer, 2011; 

Kenworthy & Malami, 1999: 237). 

 

3.3.3.3 Muslimska länder 
 

Pippa Norris och Ronald Inglehart (2003) hänvisar till studier utförda av World Values Survey 

när de talar om hur religionen i ett land påverkar jämställdheten på grund av traditionella 

värderingar och normer. Speciellt islam kopplas samman med en mer negativ kvinnosyn som 

påverkar jämställdheten i samhället. Islam kommer finnas med som en av kontrollvariablerna 

i studien, genom att statistiskt kontrollera för om antal procent muslimer i ett land spelar roll 

för graden av jämställdhet. Många muslimska länder anses vara emot könskvotering och 

                                                 
3
 Genom att koda variabeln till ja=1 och nej=0, om man har eller inte har proportionellt valsystem. 
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inneha åsikter om att kvinnor inte bör ingå i politiska sammanhang. Studien kontrollerar 

därför om detta kan vara ett hinder för kvinnor och jämställdheten. Då de flesta fall som 

räknas som lågt utvecklade länder som används i denna studie är afrikanska länder är det 

intressant att Stockemer (2011) i sin artikel tar upp just hur det genom religionen ofta 

förekommer diskriminering mot kvinnor i Öst- och Centralafrika (Dahlerup & Freidenvall, 

2008: 29-30). 

 

3.3.3.4 Afrikanska länder 
 

Tidigare studier visar att afrikanska länder arbetat för en mer kvinnovänlig politik med 

inriktning på att förbättra hälsa, utbildning och rättigheter. Sydafrika ges som exempel på ett 

land som lyckats förbättra villkoren för kvinnor gällande exempelvis sjukvård. Afrikanska 

länder är dessutom de länder vars representation av kvinnor i nationella parlament ökat 

snabbast och mest de senaste 15 åren, framförallt i och med införandet av olika typer av 

könskvotering. De finns därför med som en kontrollerande variabel för att se om afrikanska 

länder också genom detta har en högre grad av jämställdhet bland de lågt utvecklade länderna. 

I studien är alla länder utom fem afrikanska länder, vilket är cirka 87 procent
4
 (Stockemer, 

2011; Quota Project 1). 

 

3.3.3.5 Antal år med kvinnlig rösträtt 
 

Enligt Kenworthy och Malami (1999) finns studier som pekar på att kvinnors politiska 

deltagande och inflytande har ett samband med hur länge man haft kvinnlig rösträtt i landet. 

Från ett första steg in i politiken via röstning och sedan vidare utveckling av ökad involvering 

efter detta, till att kandidera till politiska poster. Detta anses öka jämställdheten mellan män 

och kvinnor. Mätningen kommer att ske genom att räkna antal år sedan införandet av kvinnlig 

rösträtt och kontrollera för detta (Kenworthy & Malami, 1999: 239). 

 

3.3.3.6 Kvinnor i arbetsstyrkan 
 

Representationen av kvinnor i nationella parlament anses öka ju fler kvinnor som finns i 

                                                 
4
 De kommer att kodas som afrikanska länder=1 och icke afrikanska länder=0. 
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arbetsstyrkan. Genom att delta i arbete utanför hemmet förbättras enligt Kenworthy och 

Malami (1999) kvinnors självständighet och kontakter med institutioner och fackförbund 

stärks. Dessutom kan de få bättre ekonomiska resurser som bidrar till självförsörjande och 

därmed blir de mindre beroende av andra. Detta har skett i mer utvecklade länder där kvinnor 

till följd av detta ställt högre krav på staten när det gäller kvinnors rättigheter. Kvinnors 

offentliga och politiska deltagande har då ökat, liksom prioriteringen av kvinnliga intressen i 

politiken. Kvinnor i arbetsstyrkan kommer att mätas genom att utgå från antal procent kvinnor 

i arbetsstyrkan i respektive land för att se om något liknande kan ha skett även i lågt 

utvecklade länder (Kenworthy & Malami, 1999: 240; Squires, 2007: 5-6). 

 

Variablerna i studien kodas om beroende av vilken skalnivå de befinner sig på, till exempel 

kodas könskvotering om till ja=1 och nej=0 under nominalskala, som används vid 

klassificering. Antal år sedan kvinnlig rösträtt infördes i länderna hamnar under intervallskala 

som innehåller rangordning av data men även klassificering och information om avstånden 

mellan kategorier, så som i de här fallet antal år. All data förs sedan in i statistikprogrammet 

SPSS (Teorell & Svensson, 2007: 107-111; Djurfeldt m.fl., 2010: 42-44). 

 

I tabell 2 nedan redovisas samtliga variabler med beskrivning, år de utgår ifrån, varifrån data 

är hämtat samt antal fall som ingår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

Tabell 2 - Beroende och oberoende variabler 

Namn Beskrivning År Källa Antal fall (N) 

Beroende variabel 

 

y1 GDI 

 

 

Jämställdhet 

 

 

2007 

 

 

FN 

 

 

39 

Oberoende variabler 

 

x1
 
Könskvotering 

 

 

Könskvotering 

 

 

2006 

 

 

Quota Project 

 

 

39 

x2
 
Antal år med 

könskvotering 

Antal år sedan införandet av 

könskvotering, fram till 2006 

2006 Krook, 2009 22 (av 24) 

x3 Frivillig partikvotering Frivilligt hos varje enskilt parti att 

införa kvotering av nomineringslistorna 

2006 Quota Project 39 

x4 Lagstadgad kvotering Står skrivet i konstitutionen och/eller 

vallagen att alla partier måste ha en viss 

procent kvinnor på sina 

nomineringslistor 

2006 Quota Project 39 

x5 Reserverade platser Kvinnor garanteras platser genom 

konkurrerande val mellan endast 

kvinnor eller blir direktvald av 

statschefen 

2006 Quota Project 39 

 

x6 Procent kvinnor i N.P. Antal procent kvinnor i nationella 

parlament 

2006 Utrikespolitiska 

institutet 

37/43 

Kontrollvariabler 

 

x7 Demokratinivå 

 

 

Demokratinivå mellan 1-7 

 

 

2006 

 

 

Freedom House 

 

 

39 

x8
 
PR-valsystem Proportionella valsystem 2006 IDEA* 39 

x9
 
Muslimska länder Antal procent muslimer i landet 2006 CIA** 36 

x10
 
Afrikanska länder Afrikanska länder eller inte 2006  39 

x11
 
Antal år med kvinnlig 

rösträtt 

Antal år sedan införandet av kvinnlig 

rösträtt, fram till 2006 

2006 IPU*** 39 

x12
 
Kvinnor i 

arbetsstyrkan 

Antal procent kvinnor i arbetsstyrkan i 

landet 

2006 Utrikespolitiska 

institutet 

39 

* IDEA (International Institute of Democracy and Electoral Assistance) 

** CIA (Central Intelligence Agency) 

*** IPU (Inter-Parliamentary Union) 
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3.4 Analytiskt tillvägagångssätt 
 

Genom att analysera data i ett statistikprogram som SPSS kan resultat tas fram som talar om 

huruvida det finns ett samband eller inte mellan den beroende variabeln, som här är 

jämställdhet; det som ska förklaras och den oberoende variabeln, könskvotering; det som ska 

förklara samt hur starkt eller svagt ett eventuellt samband är om det existerar. Dessutom kan 

de övriga så kallade kontrollvariablerna föras in och analyseras. Just möjligheten att kunna se 

hur starkt ett samband är och exempelvis vilken av de oberoende variablerna som har störst 

betydelse för variationen i den beroende variabeln är en av fördelarna med en kvantitativ 

statistisk studie  (Esaiasson m.fl.2012: 96-100, 347; Djurfeldt m.fl., 2010: 39-40). 

 

Till en början kommer några univariata analyser att genomföras för att visa på variationen i 

den beroende och oberoende variabeln. Därefter utförs till att börja med ett antal bivariata 

regressionsanalyser för att förklara om och hur mycket varje oberoende variabel påverkar 

variationen i den beroende variabeln. I de fall där den oberoende variabeln är kvalitativ 

kommer en medelvärdesanalys att genomföras för att mäta sambandsmåttet, alternativt görs 

variabeln om till en dummyvariabel. Efter resultatet av de bivariata regressionsanalyserna 

exkluderas de variabler som inte visar sig vara signifikanta. För att sedan kunna föra in fler 

variabler och kontrollera för exogen variation, det vill säga uppskatta eventuella andra 

tänkbara faktorers effekt på den beroende variabeln, används multivariat regressionsanalys. 

Ibland framträder nämligen dessa variablers effekt först när de sätts samman i en gemensam 

analys. Man kan då se hur många procent av variationen i den beroende variabeln som 

förklaras av de övriga oberoende variablerna. Förutom att dessa variabler tas med som 

kontroll vid huruvida ett förhållande mellan två variabler fortfarande existerar när en tredje 

eller fjärde tas med i beräkningen och att isolering av vår oberoende variabel eventuellt kan 

göras, så hjälper de också till att förklara om det förekommer bakomliggande, mellanliggande 

och/eller samspelande variabler som kan påverka den beroende variabel. Könskvoteringens 

betydelse för jämställdheten kommer alltså att operationaliseras genom att mäta sambandet 

och styrkan variablerna emellan i statistikprogrammet (Teorell & Svensson, 2007: 183-184, 

195, 204; Esaiasson m.fl., 2012: 347-348, 382-383; Djurfeldt m.fl., 2010: 68-69, 151, 364-

366). 

 

Det går även att tyda om det resultat vi får är signifikant eller inte, det vill säga trovärdigt och 

inte beror på slumpen. Man brukar tala om signifikansen som ett värde på under 0,05 men 
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flera forskare brukar också använda en gräns på 0,10 (Teorell, 2010). Detta är också det 

sistnämnda värdet denna studie kommer att använda som gräns för signifikansnivå. För att 

även undersöka att det inte finns en inbördes korrelation mellan de oberoende variablerna, 

som skulle kunna påverka förklaringskraften och ge ett felaktigt resultat, testas dessa i en 

multikollinearitet där ett VIF-värde (variance inflation factor) tas med i beräkningen. VIF-

värdet talar om, om det finns ett samband mellan de oberoende variablerna som skulle kunna 

påverka resultatet felaktigt. Man brukar säga att VIF-värdet inte ska överstiga 2,5 för att visa 

att det inte är problem med kollineariteten. Även normalfördelningen av samtliga variabler 

undersöks. Att en variabel är normalfördelad betyder att den antar värden nära medelvärdet 

och inga värden med stora avvikelser. De variabler som inte visar sig vara normalfördelad kan 

behöva transformeras, det vill säga göras mer normalfördelad (ibid). 

 

3.5 Källkritik och material 
 

Material för att genomföra denna studie består till största del av statistiska uppgifter med 

information och värden kring studiens variabler. Data som behövs för att kunna utföra 

mätningar mellan fallen. De flesta källor är kända och välanvända i tidigare forskning och bör 

därför kunna ses som tillförlitliga även i detta sammanhang. Tidigare forskning som används 

för att till exempel stärka valet av variabler är vetenskapligt granskade artiklar som 

kontrollerats. Material för könskvotering och vilken typ av könskvotering ett land använder 

hämtas från Quota Project – Global Database of Quotas for Women. Quota Project är ett 

samarbete mellan Stockholms universitet, International IDEA och IPU. På deras sida går 

information om alla länder med könskvotering att finna. Vid Statsvetenskapliga institutionen 

vid Stockholms universitet håller Drude Dahlerup i ett forskningsprojekt om könskvotering; 

nyckel till jämställdhet. Ett samarbete med Svenska vetenskapsrådet. International IDEA är en 

mellanstatlig organisation som stödjer hållbar demokrati i världen. De tillhandahåller 

komparativa kunskapsresurser och stödjer demokratiska reformer i bland annat valprocesser, 

politiskt deltagande, representation och jämställdhet i demokratin. IPU är den internationella 

organisationen för parlament som inrättades 1889. De arbetar för fred och samarbete mellan 

människor samt för ett effektivt införande av representativ demokrati. Data hos Quota Project 

är insamlad från flera olika källor, bland annat från konstitutioner, parlamentariska websidor 

och partiers websidor samt IPU. För att kontrollera och verifiera informationen tar de även 

kontakt med politiska ledare, partier och politiska institutioner (Quota Project 3). 
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Antal år sedan införandet av könskvotering utgår från information i Mona Lena Krooks bok 

Quotas for Women in Politics – Gender and Candidate Selection Reform Worldwide (2009). 

Valsystem är också det hämtat från International IDEA (International IDEA). IPU står 

förutom för information om könskvotering även för data för när kvinnlig rösträtt infördes 

(IPU 2). Demokratinivå är hämtad från Freedom House, en oberoende amerikansk 

organisation som bildades 1941. De för statistik över demokrati och frihet i världen och tar 

upp faktorer som hotar demokratin och mänskliga rättigheter. De stödjer även människor som 

försöker försvarar sina rättigheter. Även om Freedom House är en amerikansk organisation 

och eventuellt skulle kunna vara partisk i vissa sammanhang så är den skriven som en 

obunden organisation. Det är också en välkänd organisation vars information ofta används vid 

forskning rörande demokrati och frihet världen över. Det borde alltså gå att argumentera för 

att det är en säker källa att använda sig av (Freedom House 1). 

 

Data för antalet procent muslimer i länder har hämtats från CIA World Factbook Database, 

som bildades 1947 i USA. CIA fungerar som en underrättelsetjänst för säkerhet till 

presidenten och högt uppsatta politiker i USA. De samlar in och utvärderar information om 

utländska system som sedan hjälper presidenten att fatta beslut som rör den nationella 

säkerheten. Då denna källa bara är använd i syfte att få fram antal procent muslimer i 

respektive land anses källan kunna vara tillförlitlig. Hade information gällt annat, mer 

politiskt, kanske detta inte hade varit den mest optimala källan för objektivitet (CIA). 

Utrikespolitiska institutet står för data om antal procent kvinnor i nationella parlament och 

antal procent kvinnor i arbetsstyrkan. Här samlas data som kontinuerligt uppdateras om den 

grundläggande utvecklingen i världens länder (Utrikespolitiska institutet).
5
 

 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 

Inom forskning brukar man tala om två kriterier som en empirisk studie bör uppfylla; validitet 

och reliabilitet. Dessa påverkas av två typer av mätfel; systematiska och osystematiska.  

 

3.6.1 Validitet 
 

Frånvaron av systematiska mätfel kopplas samman med en god validitet och syftar på hur vi 

                                                 
5
Se bilaga 2 för direktlänkar till samtliga databaser där information för respektive variabel är hämtad. 
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genomför operationaliseringen, mätningen av våra fall och variabler, om vi mäter det vi påstår 

oss mäta. Validiteten är ofta det som kan försvåras och bli lidande i en statistisk undersökning 

då man istället för mycket information får många fall att undersöka. Denna studie utgår dock 

från välkända index och organisationer för att få fram material till samtliga variabler, mått 

som tidigare använts i samma sammanhang. För att försöka öka validiteten i denna studie 

används flera kontrollvariabler för att försäkra att det som ska mätas verkligen mäts, samt gå 

igenom teoretiska begrepp och frågeställning så det verkligen kopplas samman med det som 

ska förklaras på ett relevant sätt (Djurfeldt m.fl., 2010: 104-105). 

 

Extern validitet handlar om generaliseringsmöjligheterna, om resultatet från denna studie går 

att koppla till andra länder. Eftersom fallen är valda utifrån att de alla faller under kategorin 

lågt utvecklade länder och det sker en jämförelse av graden av jämställdhet mellan dessa 

länder, är studien egentligen bara inriktad mot att kunna skapa generaliserbarhet i dessa 

länder. Även om de alla ligger under samma kategori utifrån HDI, så finns det såklart andra 

skillnader dem emellan som kan påverka mätningarna. Där av valet att inkludera ett antal 

kontrollvariabler som kontrollerar för andra faktorers eventuella effekter på jämställdhet 

(Teorell & Svensson, 2007: 69-70; 267). Som nämnts tidigare så anser Esaiasson med flera att 

om fall som anses ogynnsamma för de valda teorierna genom resultaten får stöd i de 

teoretiska utgångspunkterna, borde det också gå att generalisera andra fall som befinner sig i 

samma situation eller bättre. Eftersom den här studiens fall alla kan anses ogynnsamma på 

grund av sitt låga välstånd, borde man nämligen kunna hävda att det skulle kunna vara möjligt 

att generalisera även här (Esaiasson m.fl., 2012: 161-163). 

 

3.6.2 Reliabilitet 
 

Frånvaron av osystematiska mätfel, som syftar på när mätningarna beter sig oförutsägbart, ger 

god reliabilitet. Reliabiliteten är något som stärks i en extensiv studie där många fall studeras. 

Det handlar om hur vi mäter och eftersom denna studie använder sig av ett statistikprogram 

som räknar ut värden kan man med stor sannolikhet lita på att detta räknas ut korrekt. Det 

kommer också kontrolleras för normalfördelning och multikollinearitet för att minska 

eventuella mätfel. Värden och data kommer noggrant att föras in i SPSS för att säkerställa att 

allt stämmer och mätningarna kan göras om flertal gånger och få samma resultat. Det är 

tydligt beskrivet i metodavsnittet om tillvägagångssätt och i bilaga 2 presenteras en 
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lättöversiktlig lista med samtliga variabler och exakta källor till material som används i 

mätningarna (Djurfeldt, m.fl., 2010: 55; 104-105; 364-366). 

 

3.6.3 Diskussion kring svagheter 
 

Eftersom det är en extensiv design som används maximerar det möjligheten till generalisering 

och ett stort antal fall kan tas med i beräkningarna. Dock så finns det svagheter med en sådan 

design då fler fall innebär att det inte blir samma djup i studien, man får inte lika mycket 

information om respektive fall som skulle kunna ges i en kvalitativ studie med färre fall. Det 

kan dessutom finnas problem med orsak och verkan, vad som påverkar vad, i vilken riktning, 

speciellt när man gör en tvärtsnittsstudie. Men denna studie använder värden för de oberoende 

variablerna ett år innan data för den beroende variabeln, för att det som studien vill ska 

förklara föregår det som ska förklaras. En tvärsnittsstudie kan också påverkas av att det hände 

något speciellt just det valda året. Denna studie innehåller dock variabler som de flesta inte 

ändras särskilt mycket från bara ett år till ett annat. En annan del som skulle kunna utgöra en 

brist är bortfall av data, till exempel finns ett bortfall på sju lågt utvecklade länder då dessa 

saknade data för GDI detta år. Då alla av dem som saknade data till just den beroende 

variabeln exkluderades blir det inte något som direkt påverkar studien. Däremot finns även 

bortfall av värden i andra variabler, dock i så liten utsträckning i det flesta fall att det inte 

borde ha någon märkbar betydelse för det övergripande slutresultatet. För att öka validiteten 

skulle studien kunna kombineras med en intensiv fallstudie efter resultaten från den extensiva 

undersökningen. Det skulle kunna tydliggöra den mellanliggande mekanismen mellan orsak 

och verkan, varför x leder till y. Bakomliggande faktorer skulle eventuellt också tydligare 

kunna tas fram med en intensiv design (Teorell & Svensson, 2007: 55-59; 64; 266-267). 
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4. Resultat 
 

Empirin kommer inledas med att genom tabeller och diagram visa på variationen i den 

beroende variabeln; jämställdhet, genom en univariat analys. Detsamma kommer därefter att 

utföras på den oberoende variabeln för att visa på variationen, medelvärden, 

standardavvikelse, fördelning etc. Därefter följer medelvärdesanalyser och de bivariata 

respektive multivariata regressionsanalyserna av variablerna. 

 

      4.1 Univariata analyser 
 

 

Tabell 3 – Univariat analys av GDI 

Deskriptiv statistik 

 N Minimum Maximum Medelvärde Medelfel 

GDI 39 0,31 0,64 0,46 0,08 

 

 

Ovan visas variationen, medelvärdet och medelfel för studiens beroende variabel. Man kan i 

tabellen se hur det existerar en variation på graden av jämställdhet mellan fallen. 

Standardavvikelsen mäter fallens genomsnittliga avvikelse från medelvärdet. Det blir alltså ett 

mått på den statistiska spridningen. Eftersom standardavvikelsen här är låg kan man antyda att 

de olika värdena ligger nära medelvärdet. Trots detta kan skillnaden mellan fallens värden 

påstås vara stor med tanke på att indexet bara sträcker sig mellan 0 och 1. Högst värde enligt 

GDI har Sao Tomé och Principe, Republiken Kongo och Komorerna och lägst rankad ligger 

Niger, Afghanistan och Sierra Leone (Djurfeldt m.fl., 2010: 40; FN-data 7). 
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Figur 1 – Fördelningen av länder med och utan könskvotering 

Cirkeldiagrammet visar hur fördelningen mellan länder med respektive utan könskvotering 

ser ut bland de lågt utvecklade länderna. Mer än hälften av länderna använder sig av någon 

form av könskvotering (se vilka i Bilaga 1). 

 

 

Figur 2 – Fördelningen mellan typ av könskvotering 

 

I figur 2 framgår att reserverade platser är den mest förekommande formen av kvotering bland 

lågt utvecklade länder. Inte helt förvånande då alla länder utom tre som ingår i studien är 

semi- eller icke-demokratiska länder och det är denna form av kvotering som är vanligast i 

icke-demokratiska länder. Reserverade platser är också den enda av kvoteringstyperna som 
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garanterar kvinnor en plats, antingen genom val mellan endast kvinnor eller genom att 

statschefen i landet tilldelar ett visst antal kvinnor platser. 

 

4.2 Bivariata regressionsanalyser och medelvärdesanalyser 
 

Härefter genomförs bivariata regressionsanalyserna mellan den beroende variabeln och 

respektive kvantitativ oberoende variabel, följt av ett antal medelvärdesanalyser för de 

kvalitativa oberoende variablerna. Som kvantitativa variabler räknas; antal år sedan införandet 

av könskvotering, antal procent kvinnor i nationella parlament, demokratinivå, antal procent 

muslimer, antal år med kvinnlig rösträtt, antal procent kvinnor i arbetsstyrkan. Som 

kvalitativa variabler räknas; könskvotering, frivillig partikvotering, lagstadgad kvotering, 

reserverade platser, proportionella valsystem, afrikanska länder. Förklaring sker därefter av de 

framtagna resultaten för alla variabler. 

 

Tabell 4 - Bivariata regressionsanalyser med alla kvantitativa oberoende variabler 

Oberoende variabler B-koefficient Medelfel R
2
-värde T-värde Signifikans 

Antal år sedan införandet -0,452 0,574 0,033 -0,786 0,442 

Antal procent kvinnor i N.P -0,002 0,001 0,080 -1,739 0,091* 

Demokratinivå -0,001 0,011 0,000 -0,115 0,909 

Antal procent muslimer -0,035 0,027 0,052 -1,307 0,201 

År sedan kvinnlig rösträtt 0,000 0,001 0,002 0,261 0,796 

Antal procent kvinnor i 

arbetsstyrkan 

-0,001 0,002 0,005 -0,426 0,673 

Beroende variabel: GDI,   * signifikans på 0,1-nivå, ** sig. på 0,05-nivå, ***sig. på 0,01-nivå. 
6
 

 

Utifrån de bivariata regressionsanalyserna i tabell 3 finner man att endast en av de oberoende 

variablerna är signifikant, nämligen antal procent kvinnor i nationella parlament, som med ett 

signifikansvärde på 0,091 visar sig kunna påverka den beroende variabeln. B-koefficienten för 

denna variabel är negativ på -0,002 och kan tolkas som att graden av jämställdhet minskar 

med 0,002 procent när antal kvinnor i nationella parlament ökar med en procentenhet. Det 

låga värdet 0,001 på standarsavvikelsen indikerar att de flesta värden ligger nära medelvärdet. 

R
2
-värdet visar att den oberoende variabeln antal kvinnor i nationella parlament kan förklara 

                                                 
6
 All data i procent i samtliga tabeller är införd som hela procent. (T.ex. 0,002 i tabellen ovan blir 0,002 procent). 
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0,08 % av variationen i studiens beroende variabel; jämställdhet. -1,739 visar t-värdet för 

denna variabel, vilket tyder på att koefficienten också är signifikant (ju längre bort från noll t-

värdet är, desto mer signifikant är koefficienten). 

 

Tabell 5 – Medelvärdesanalys: könskvotering 

Könskvotering Medelvärde N Medelfel 

Nej 0,47773 15 0,088585 

Ja 0,45617 24 0,075459 

Total 0,46446 39 0,080315 

    

Signifikans 0,422   

Eta
2
 0,018   

                         Beroende variabel: GDI, *Sig. på 0,1-nivå, **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 

 

 

Variabeln könskvotering visar sig inneha ett högre medelvärde av jämställdheten i länder som 

inte använder sig av det. Det finns med andra ord inget som styrker att könskvotering bättre 

skulle främja jämställdheten så som hypotesen antog. Analysen är dock inte signifikant. 

 

 

Tabell 6 – Medelvärdesanalys: frivillig partikvotering 

Frivillig partikvotering Medelvärde N Medelfel 

Nej 0,46921 34 0,082269 

Ja 0,43220 5 0,062847 

Total 0,46446 39 0,080315 

    

Signifikans 0,343   

Eta
2
 0,024   

                         Beroende variabel: GDI, *Sig. på 0,1-nivå, **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 

 

Inte heller frivillig partikvotering kan anses förklara graden av jämställdhet, tabell 6 visar hur 

länder utan denna typ av kvotering eller ingen kvotering alls har högre medelvärde på 

jämställdheten. Variabeln kan med sitt signifikansvärde på 0,343 dock inte räknas som 
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signifikant. 

 

Tabell 7 – Medelvärdesanalys: lagstadgad kvotering 

Lagstadgad kvotering Medelvärde N Medelfel 

Nej 0,46435 34 0,083071 

Ja 0,46520 5 0,065933 

Total 0,46446 39 0,080315 

    

Signifikans 0,983   

Eta
2
 0,000   

                     Beroende variabel: GDI, *Sig. på 0,1-nivå, **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 

 

Lagstadgad kvotering är den enda av kvoteringstyperna som faktiskt visar ett högre 

medelvärde på GDI men med minimal skillnad på 0,46520 mot 0,46435 och utan signifikans. 

 

 

Tabell 8 – Medelvärdesanalys: reserverade platser 

Reserverade platser Medelvärde N Medelfel 

Nej 0,46612 25 0,079276 

Ja 0,46150 14 0,085078 

Total 0,46446 39 0,080315 

    

Signifikans 0,866   

Eta
2
 0,001   

                     Beroende variabel: GDI, *Sig. på 0,1-nivå, **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 

 

 I tabell 7 kan vi också se hur den tredje formen av könskvotering; reserverade platser har en 

aning lägre medelvärde men inte heller denna analys kan tolkas som signifikant. 
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 Tabell 9 – Medelvärdesanalys: proportionella valsystem 

PR-valsystem Medelvärde N Medelfel 

Nej 0,46828 29 0,077598 

Ja 0,45340 10 0,091211 

Total 0,46446 39 0,080315 

    

Signifikans 0,620   

Eta
2
 0,007   

                     Beroende variabel: GDI, *Sig. på 0,1-nivå, **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 

 

Då det enligt tidigare forskning (Dahlerup, 2007) är bekräftat att proportionella valsystem 

leder till högre andel kvinnor i nationella parlament kunde man anta att det eventuellt också 

skulle ha en direkt påverkan på jämställdheten men så var inte fallet enligt resultaten i tabell 

8. Den visar sig vara högre i länder med annat valsystem än proportionella valsystem men 

resultaten är inte signifikanta. 

 

 

Tabell 10 – Medelvärdesanalys: afrikanska länder 

Afrikanska länder Medelvärde N Medelfel 

Nej 0,49220 5 0,101962 

Ja 0,46038 34 0,077679 

Total 0,46446 39 0,080315 

    

Signifikans 0,415   

Eta
2
 0,018   

                     Beroende variabel: GDI, *Sig. på 0,1-nivå, **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 

 

Som sista kvalitativa variabel visar sig inte afrikanska länder anta några högre värden för att 

de är afrikanska länder, snarare tvärtom, de har ett lägre medelvärde. Utifrån tolkning av 

tabell 9 framgår också att det saknas signifikans. 
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Variablerna som inte kan räknas som signifikanta kan därför heller inte ses som tillförlitliga 

och utesluts därför som förklaringsfaktorer. Den enda förklaringsfaktorn är då antal procent 

kvinnor i nationella parlament. För att tydligare visa på sambandet mellan jämställdheten och 

antal procent kvinnor infogas nedan ett punktdiagram över värdena från fallen. 

 

Figur 3 – Punktdiagram för GDI och antal procent kvinnor i nationella parlament 

 

(GDI - data 2007, Antal procent kvinnor i nationella parlament – data 2006) 

 

Punktdiagrammet förtydligar det negativa sambandet mellan variablerna genom att rita ut b-

koefficienten, det betyder som sagt att fler kvinnor leder till lägre grad av jämställdhet. 

 

Studiens teoretiskt mest intressanta oberoende variabel; könskvotering visade inte på något 

samband med jämställdhet. Dock har könskvotering i tidigare forskning visat sig ha en 

påverkan på antalet kvinnor i nationella parlament (Dahlerup & Svensson, 2008: 35-37). Man 

skulle därför kunna anta en indirekt påverkan av könskvotering på jämställdheten. Det vill 

säga att könskvotering leder till fler kvinnor i nationella parlament och det i sin tur till en 
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påverkan på jämställdheten. Könskvotering skulle alltså kunna vara förmedlat av en 

mellanliggande variabel som är antal procent kvinnor i nationella parlament (Teorell & 

Svensson, 2007: 187-189). För att undersöka om detta är fallet i denna studie får i kommande 

bivariata regressionsanalyser istället antalet procent kvinnor i nationella parlament fungera 

som den beroende variabeln
7
. De oberoende variablerna är desamma. Samtliga variabler 

kommer att testas för att se om samband existerar, som kan hjälpa till att förklara skillnaderna 

i graden av jämställdhet mellan de lågt utvecklade länderna i världen. Kan könskvotering trots 

allt ha en inverkan som påverkar skillnaderna mellan länder med respektive utan 

könskvotering? Denna studie leder här in på att även vara teoriutvecklande. 

 

4.3 Bivariata regressionsanalyser med antal procent kvinnor i nationella 
parlament som beroende variabel 

 

Tabell 11 – Univariat analys av antal procent kvinnor i nationella parlament 

 

Deskriptiv statistik 

 N Minimum Maximum Medelvärde Std. avvikelse 

Procent 

kvinnor i N.P 

43 0,00 48,80 14,0558 9,99896 

 

I tabell 11 är en univariat analys utförd för att visa på variationen i den beroende variabeln; 

antal procent kvinnor i nationella parlament. Den visar sig ha en stor variation bland fallen. 

Från länder med 0 procent till länder upp emot 50 procent. Solomonöarna, Jemen och Papua 

Nya Guinea är de länder med lägst antal procent kvinnor i sina parlament, medan Rwanda, 

Burundi och Moçambique har de högsta procenten. Det blir därför ännu mer intressant att se 

om denna stora variation kan bero på just könskvotering. 

 

 

 

                                                 
7

 Då nästan ingen av variablernas värden i studien skiljer sig något mellan ett år, anses det inte vara något problem att utgå från samma år 

hos både den beroende och de oberoende variablerna i de kommande bivariata regressionsanalyserna. År sedan införandet av könskvotering 

och antal år sedan kvinnlig rösträtt är de som skulle förändrats med ett år, dock anses inte detta vara tillräckligt mycket för ha betydelse för 

studien, dessutom blir det lika stor förändring för samtliga fall i det fallet. Den enda som egentligen skulle kunna skilja sig åt är antal procent 

kvinnor i arbetsstyrkan. Men efter att ha studerat detta kunde det konstateras att de flesta värden låg exakt lika från året innan och de få som 

förändrats hade endast gjort detta med någon decimal. 
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Tabell 12 – Bivariata regressionsanalyser av samtliga variabler, med beroende variabel: 

antal procent kvinnor i nationella parlament 

Oberoende variabler B-koefficient Medelfel R
2
-värde T-värdet Signifikans 

Könskvotering 8,968 2,869 0,192 3,125 0,003*** 

Frivillig könskvotering 1,272 4,450 0,002 0,286 0,776 

Lagstadgad könskvotering -0,898 4,452 0,001 -0,202 0,841 

Reserverade platser 10,572 2,850 0,251 3,710 0,001*** 

Antal år sedan införandet -0,452 0,574 0,033 -0,786 0,442 

Demokratinivå 1,201 1,182 0,025 1,016 0,315 

PR-valsystem 5,776 3,420 0,065 1,689 0,099* 

Antal procent muslimer -2,888 3,233 0,025 -0,893 0,379 

Afrikanska länder 6,027 3,853 0,056 1,564 0,125 

Antal år sedan kvinnlig rösträtt -0,034 0,156 0,001 -0,216 0,830 

Antal procent kvinnor i 

arbetsstyrkan 

0,321 0,187 0,067 1,719 0,093* 

Beroende variabel: antal procent kvinnor i nationella parlament.  *Sig. på 0,1-nivå, **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. 

på 0,01-nivå. 

 

I tabell 12 har de kvalitativa variablerna fått ingå i bivariata regressionsanalyser och endast på 

de signifikanta variablerna som är kvalitativa utförs även medelvärdesanalyser då dessa 

analyser ger en tydligare överblick på skillnader i dessa variabler. De bivariata 

regressionsanalyserna visar att det finns fyra oberoende variabler med signifikans och som 

därmed kan tänkas påverka den nu beroende variabeln; antal procent kvinnor i nationella 

parlament. Dessa är; könskvotering, reserverade platser som är en av kvoteringstyperna, 

proportionella valsystem samt antal procent kvinnor i arbetsstyrkan. Då övriga variabler inte 

är signifikanta kommer de därför heller inte vidare att diskuteras. Vikten läggs på de variabler 

med signifikans under 0,1 som med större sannolikhet faktiskt kan förklara variationen i den 

beroende variabeln. Som framgår i tabell 12 visar sig könskvotering här kunna förklara 0,192 

procent av variationen i den beroende variabeln. En ökning av kvinnor i nationella parlament 

skulle ske med nästan 9 procent om könskvotering infördes i ett land. Detsamma gäller 

reserverade platser och proportionella valsystem som både ger värden som visar att om 

reserverade platser som typ av könskvotering eller proportionella valsystem skulle införas så 

skulle det ske en ökning av antalet kvinnor med över 10 procent respektive närmare 6 procent. 

Reserverade platser kan förklara 0,251 procent av variationen i den beroende variabeln. 
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Proportionella valsystem kan förklara ungefär 0,065 procent. Antal procent kvinnor i 

arbetsstyrkan har ett R
2
-värde på 0,067, vilket betyder att det skulle kunna förklara 0,067 

procent av variationen i den beroende variabeln. När antal procent kvinnor i arbetsstyrkan 

ökar med en procentenhet ökar antalet kvinnor i nationella parlament med 0,321 procent. För 

att som sagt få en tydligare översikt på de kvalitativa variablerna presenteras nedan 

medelvärdesanalyser för dessa signifikanta variabler. 

 

Tabell 13 – Medelvärdesanalys: könskvotering 

Könskvotering Medelvärde N Medelfel 

Nej 8,4250 16 6,00350 

Ja 17,3926 27 10,47080 

Total 14,0558 43 9,99896 

    

Signifikans 0,003***   

Eta
2
 0,192   

                      Beroende variabel: antal procent kvinnor i nationella parlament, *Sig. på 0,1-nivå,  

                          **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 

 

Tabellen ovan visar tydligt på stor skillnad på medelvärdena mellan antal procent kvinnor i 

nationella parlament i de länder som använder någon form av könskvotering i jämförelse med 

de som inte gör det. Medelvärdet ligger där på över 17 procent medan länder utan 

könskvotering har ett medelvärde på 8,4 procent kvinnor i nationella parlament. Eta
2
 i tabell 

13 visar att könskvotering kan förklara 0,192 procent av variationen i den beroende variabeln. 

 

Tabell 14 – Medelvärdesanalys: reserverade platser 

Reserverade platser Medelvärde N Medelfel 

Nej 10,6138 29 7,33323 

Ja 21,1857 14 11,22537 

Total 14,0558 43 9,99896 

    

Signifikans 0,0001***   

Eta
2
 0,251   

                      Beroende variabel: antal procent kvinnor i nationella parlamen, *Sig. på 0,1-nivå,  

                           **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 
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Just reserverade platser som typ av könskvotering visar sig i tabell 14 generera till betydligt 

högre andel procent kvinnor i nationella parlament i jämförelse med andra kvoteringstyper 

och i jämförelse med länder som inte använder könskvotering överhuvudtaget. Det är alltså i 

genomsnitt dubbelt så många kvinnor i nationella parlament i länder som använder 

kvoteringstypen reserverade platser. Det förklarar dessutom 0,251 procent av variationen i 

den beroende variabeln.  

 

Tabell 15 – Medelvärdesanalys: Proportionella valsystem 

PR-valsystem Medelvärde N Medelfel 

Nej 12,5781 32 8,16332 

Ja 18,3545 11 13,63872 

Total 14,0558 43 9,99896 

    

Signifikans 0,099*   

Eta
2
 0,065   

                          Beroende variabel: antal procent kvinnor i nationella parlament, *Sig. på 0,1-nivå,  

                          **Sig. på 0,05-nivå, ***Sig. på 0,01-nivå. 

 

Som framgår i tabell 15 har även proportionella valsystem en relativ stor skillnad i 

medelvärden för antal procent kvinnor i nationella parlament mellan de som har 

proportionella valsystem och de som har en annan form av valsystem. Länder med 

proportionella valsystem har ett medelvärde för antal procent kvinnor i nationella parlament 

på cirka 18 procent medan de med annat valsystem har cirka 12 procent. Det kan förklara 

variationen i den beroende variabeln med 0,065 procent.  

 

För att kunna kontrollera för exogen variation och studera om variablerna när de ingår i 

samma mätning påverkar varandra och om de fortfarande är signifikanta, genomförs en 

multivariat regressionsanalys. Denna regressionsanalys sker då endast med de variabler som 

visade sig vara signifikanta. Ofta framträder andra effekter när flertal variabler sätts samman i 

en analys. Man kan då se hur många procent av variationen i den beroende variabeln som 

förklaras av de flertal oberoende variablerna. Det hjälper också till att förklara om det 

förekommer bakomliggande, mellanliggande och/eller samspelande variabler som kan 

påverka den beroende variabeln. 
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4.4. Multivariat regressionsanalys med antal procent kvinnor i nationella 
parlament som beroende variabel 
 

Tabell 16 – Multivariat regressionsanalys, beroende variabel: antal procent kvinnor i 

nationella parlament 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 

Könskvotering 4,275 (3,095)  

Reserverade platser 8,518 (3,255)** 11,204 (2,707)*** 

PR-valsystem 1,625 (3,144)  

Arbetsstyrkan kvinnor 0,334 (0,171)* 0,385 (0,159)** 

 

Multivariat regressionsanalys 

  

R
2
 0,383 0,347 

Adjusted R 
2
 0,318 0,314 

Signifikans 0,001*** 0,000*** 

N 43 43 

Beroende variabel: antal procent kvinnor i nationella parlament. Värden för de oberoende variablerna består av 

b-koefficienten, följt av medelfel inom parantes och sig.-nivå: * 0,1-nivå, ** 0,05-nivå, ***0,01-nivå. (VIF-

värden som skulle kunna påverka b-koefficientens värden och därmed också påverka signifikansen på 

variablerna är kontrollerade och är alla under det 2,5). 

 

I den multivariata regressionsanalysen i tabell 16 framgår att signifikansen förändrats på de 

oberoende variablerna. Vilket resulterar i att endast två signifikanta variabler återstår; 

reserverade platser och antal procent kvinnor i arbetsstyrkan. Könskvotering och 

proportionella valsystem utesluts i den andra multivariata regressionsanalysen på grund av 

saknaden av signifikans. I modell 2 kan vi se de slutgiltiga värdena för de två variabler som 

efter den första multivariata regressionsanalysen fortfarande är signifikanta. De förblir 

signifikanta även i den andra multivariata regressionsanalysen och till och med mer än 

tidigare med 0,000. Man skulle genom det kunna hävda att antal procent kvinnor med 99,9 

procent säkerhet påverkas av reserverade platser och antal procent kvinnor i arbetsstyrkan. 

Dessa två variabler kan tillsammans förklara 0,314 procent av variationen i den beroende 

variabeln. Antal procent kvinnor i nationella parlament ökar nu med över 11 procent om 

reserverade platser införs i landet. Om kvinnor i arbetsstyrkan ökar med en procentenhet ökar 

också antal procent kvinnor i nationella parlament med 0,385 procent.  
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4.4 Slutsatser för empirin 
 

Efter genomgång av de statistiska resultaten skulle man kunna sammanfatta resultaten som i 

figur 4 nedan; 

Figur 4 – Resultaten för empirin 

 

 

 

 

 

Antal procent kvinnor i nationella parlament påverkar jämställdheten negativt. Det betyder att 

högre antal procent kvinnor i nationella parlament leder till lägre grad av jämställdhet. 

 

 

 

 

 

Reserverade platser och antal procent kvinnor i arbetsstyrkan påverkar antal procent kvinnor i 

nationella parlament. Det är ett positivt samband, vilket betyder att antal procent kvinnor ökar 

när reserverade platser införs och antal procent kvinnor i arbetsstyrkan ökar.  

 

Slutligen skulle man utifrån dessa resultat därför kunna antyda att det finns en indirekt 

påverkan på jämställdheten från en av typerna av könskvotering; reserverade platser och av 

antal procent kvinnor i arbetsstyrkan. Därför skulle en slutgiltig figur utifrån detta kunna se ut 

på följande vis; 

 

Figur 5 – Kausal kedja 1 

 

 

 

 

 

 

A (antecedent = föregående) är här den variabel som föregår X, den har en direkt påverkan på 

A = 

Reserverade 

platser & antal 
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Antal procent kvinnor i 
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X och M och därför en indirekt påverkan på Y. X är den oberoende variabeln som förklarar Y; 

studiens beroende variabel. M är den mellanliggande orsaksmekanism som förklarar varför X 

leder till Y. Sambandet mellan A och X är positivt medan sambandet från X till Y är negativt. 

Varför leder fler kvinnor i nationella parlament till en lägre grad av jämställdhet? Tvärtemot 

vad flera av de teoretiska utgångspunkterna hävdar. Det är vad den mellanliggande 

mekanismen kan svara på (Gerring, 2012: 220). I den kommande analysen kommer de 

empiriska resultaten att diskuteras och analyseras och förhoppningsvis även finna svar på vad 

som orsakar det negativa sambandet.  
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5. Analys   
 

För att analysera de empiriska resultaten används de teoretiska utgångspunkterna och tidigare 

forskning som presenterades i början av denna studie. De som ligger till grund för studien och 

urvalet av variabler. Avsnittet kommer att delas upp efter variablerna för en lättare översikt. 

(Typ av kvotering och antal år sedan införandet av kvotering ingår under rubriken 

Könskvotering.)  

 

5.2 Könskvotering 
 

Lika rättigheter mellan män och kvinnor, ingen påverkan i fördelningen av makt, inflytande 

och villkor på grund av kön, är vad jämställdhet handlar om. Könskvotering ses som en metod 

för att rätta till tidigare skevheter i fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor 

i samhället för att förbättra jämställdheten (FN-data 1). Könskvotering i lågt utvecklade 

länder visar sig enligt resultaten från de statistiska undersökningarna dock inte vara en metod 

som direkt främjar jämställdheten. Inte heller någon av de specifika formerna av 

könskvotering visar sig ha någon effekt. Man skulle kunna tänka sig att det beror på att 

könskvotering inte varit implementerat tillräckligt länge, att det behövs mer tid för att 

förändringarna ska kunna visa på synbara resultat. I mätningen av variabeln antal år sedan 

införandet av könskvotering fanns dock ingen signifikans och det argumentet föll då. 

 

       5.2 Demokratinivå 
 

Precis som Dahlerup och Freidenvall (2008) antyder, framstår i tidigare studier av bland andra 

Stockemer (2011) att demokratiska stater ofta ses som mer jämställda än semi- och icke-

demokratiska stater. Detta eftersom demokratier har krav på sig att garantera både män och 

kvinnors rättigheter. Mer fokus på lika rättigheter gör att kvinnor har lättare att föra fram sina 

åsikter och bli hörda. I icke demokratiska länder lever kvinnor ofta i förtryck och i politiska 

sammanhang får de ingen avgörande roll, utan fungerar som symbolpolitik för att försöka 

framstå som mer jämställt. Det går som sagt alltså att argumentera för att demokratinivån i 

länder påverkar graden av jämställdhet. Demokratinivåns betydelse för jämställdheten visar 

sig dock inte stämma i denna studie. Frågan är då om FN i sin Platform for Action (1995) 

istället har mer rätt, att det är jämställdheten som påverkar demokratin. Att en mer jämställd 

fördelning mellan män och kvinnor stärker demokratin. Då det finns en relativt stor spridning 
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på GDI mellan de lågt utvecklade länderna som ingår i studien borde det alltså gå att se en 

skillnad mellan ländernas demokratinivå. Länder som har högre värden på GDI borde därmed 

vara mer fria än de länder med lägsta värden. Dock går inte något sådant samband att utläsa. 

Av studiens länder är endast tre av 39 länder enligt Freedom House (2006) räknade som fria. 

Kanske kan detta låga antal påverka en rättvis bedömning av demokratins betydelse för 

jämställdheten. Men då detta är hur situationen i de lågt utvecklade länderna ser ut blir det 

också utgångsläget för mätningarna. Att inkludera fler länder och göra en jämförande studie 

om könskvoterings påverkan i demokratier respektive icke-demokratier skulle kanske ge ett 

annat resultat. Fokus ligger dock på de lägst utvecklade länderna i världen och där visar sig 

demokrati inte ha en avgörande roll för jämställdheten. 

 

5.3 Proportionella valsystem 
 

I flertal tidigare studier (Stockemer, 2011; Kenworthy & Malami, 1999; Dahlerup, 2007) 

betonas betydelsen av valsystem för huruvida kvinnor får möjligheterna att politiskt delta och 

faktiskt bli valda. Främst proportionella valsystem anses främja representationen av kvinnor. I 

dessa system är det ett flertal kandidater för varje parti som ska nomineras, vilket förbättrar 

chanserna för kvinnor att bli valda. Om fler kvinnor blir valda menar man att de i sin tur 

bidrar till en mer kvinnovänlig politik och att det därför också borde finnas ett samband 

mellan proportionella valsystem och jämställdhet. Här visar sig resultaten stämma i det 

förstnämnda men inte det sistnämnda. Det vill säga att proportionella valsystem leder till att 

antal procent kvinnor i nationella parlament är högre i länder som använder sig av detta i 

jämförelse med länder som använder något annat valsystem. Det finns inte något sådant direkt 

samband till jämställdhet. Det ska dock tilläggas att den påverkan som proportionella 

valsystem hade på kvinnors representation i nationella parlament försvann vid inkluderingen 

av fler variabler i en multivariat regressionsanalys. 

 

5.4 Muslimska länder 
 

Flera forskare som Pippa Norris (2003), Ronald Inglehart (2003), Drude Dahlerup (2006) och 

Mona Lena Krook (2009) diskuterar alla religionens påverkan på ett lands jämställdhet. Islam 

är den religion som får mest uppmärksamhet som en religion som negativt påverkar graden av 

jämställdhet. Att de könskonservativa uppfattningar som existerar i många muslimska länder 
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leder till förtryck av kvinnor och deras rättigheter. Då cirka 44 procent av länderna som ingår i 

studien har över 50 procent muslimer skulle detta om det visade sig stämma påverka många 

fall. Men enligt resultaten har inte antal procent muslimer någon signifikans och därför kan 

man heller inte antyda att detta skulle ha en avgörande betydelse för jämställdheten. Man kan 

fundera på vad som är orsaken till att det inte visar sig påverka i denna studie som ändå 

innehåller många fall med hög andel muslimer. Kanske är det inte islam i sig som är 

avgörande för jämställdheten utan mer arabstater som Dahlerup (2006) beskriver. Krook 

(2009) nämner Pakistan som ett exempel där religiösa grupper hade åsikter om att blockera 

kvinnor från politiken då detta enligt dem var emot islam. 

 

5.5 Afrikanska länder 
 

Inte heller afrikanska länder påverkar jämställdheten i någon riktning. Att Afrika är den 

världsdel som det senaste årtiondet snabbast och mest ökat sin kvinnorepresentation i 

nationella parlament, har därmed alltså ändå ingen märkbar påverkan på graden av 

jämställdhet i samhället i jämförelse med länder som inte är afrikanska (Quota Project 1). 

Som förklarats flertal gånger tidigare behöver inte en högre representation av kvinnor betyda 

att kvinnor får mer inflytande. Det kan åter igen handla om att framstå som mer legitimt, 

demokratiskt och jämställt, egenskaper som de flesta länder eftersträvar. Många av de 

afrikanska länderna som ingår i studien är också länder som befunnit sig i konflikter och 

oroligheter och tvingats bygga upp sin konstitution och sitt parlament på nytt flertal gånger. 

Sådana händelser kan påverka eftersom fokus då ligger på att bygga upp landet och ta sig 

igenom de olika demokratiseringsprocesserna. Precis som beskrivs genom Waylen (1994) i 

avsnittet om feminism, där hon diskuterar bristen på jämställdhet i utvecklingsländer och 

tidigare konfliktländer. Hon menar att fokus där ofta ligger på förutsättningarna för demokrati 

och upprätthållandet av styrelseskicket och att jämställdhet därför inte prioriteras. Först när ett 

land befinner sig i slutet av konsolideringsfasen och börjat stabiliseras kanske fokus riktas 

mot andra viktiga delar som just jämställdhet. 

 

5.6 År med kvinnlig rösträtt 
 

Alla länder som ingår i studien tillåter kvinnlig rösträtt och har haft det i minst 25 år. Kvinnlig 

rösträtt var ett av de första stegen mot förbättrad jämställdhet och av avgörande betydelse för 
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kvinnors politiska delaktighet. Hur länge kvinnor haft rösträtt menar Kenworthy och Malami 

(1999) också har en påverkan på delaktighet, då man menar att ju längre man fått delta desto 

mer involverad har man hunnit blivit. När antal år med kvinnlig rösträtt mäts gentemot GDI 

ger det inga indikationer på att detta stämmer bland dessa fall. Inte heller när det mäts mot 

antal procent kvinnor i nationella parlament. Kanske beror detta på att det är viktigare de allra 

första åren med kvinnlig rösträtt. Det vill säga att skillnaden och betydelsen är större mellan 

ett land som haft kvinnlig rösträtt endast 1-2 år och ett land som haft det 7-8 år. Jämfört med 

länder som haft det 25 och 35 år. 

 

5.7 Kvinnor i arbetsstyrkan 
 

Enligt Kenworthy och Malami (1999) anses fler kvinnor i arbetsstyrkan öka kvinnors 

politiska representation, det bekräftar även denna studie. Det leder inte till något direkt 

påverkan på graden av jämställdhet men det leder till en ökning av antalet kvinnor i nationella 

parlament. Det anses enligt tidigare studier och teorier bero på att kvinnor genom att delta i 

arbete utanför hemmet förbättrar både sitt självförtroende och sin självständighet, blir 

självförsörjande och får tillgång till mer resurser. Det ökar också kvinnors kontakter med 

institutioner och fackföreningar, som bidrar med en ökad förståelse för sina rättigheter. En 

ökad kunskap och intresse skapar också mer hopp för att man faktiskt kan påverka i 

samhället. I mer utvecklade länder har detta lett till att den ökade representationen av kvinnor 

i arbetsstyrkan också ökat kvinnors politiska engagemang och därefter lett till en mer 

kvinnovänlig politik. I denna studie har fler kvinnor i arbetsstyrkan också bidragit till fler 

kvinnor i nationella parlament dock har de inte tagit steget ytterligare till att direkt påverka 

jämställdheten. 

 

5.8 Antal procent kvinnor i nationella parlament 
 

Antal procent kvinnor i nationella parlament är den enda av variablerna som direkt påverkar 

graden av jämställdhet i samhället. Det mest intressanta här är dock att detta samband är 

negativt, det vill säga att desto fler kvinnor i nationella parlament desto lägre jämställdhet. 

Kvinnors närvaro leder alltså till att graden av jämställdhet sjunker och inte till en mer 

kvinnovänlig politik som flertal forskare och teoretiker hävdar (Dahlerup & Freidenvall, 

2008). För att försöka förklara vad detta kan bero på kan vi behöva hitta bakomliggande 
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faktorer till vad som ökar antalet kvinnor i nationella parlament och se om detta kan ha en 

inverkan på det negativa sambandet. Det är sedan tidigare bevisat att könskvotering främjar 

antal kvinnor i nationella parlament. För att konstatera om detsamma gäller denna studie med 

endast lågt utvecklade länder fick därför antal procent kvinnor i nationella parlament i en 

andra undersökning fungera som den beroende variabeln. 

 

5.9 Analys kring de slutgiltiga empiriska resultaten 
 

Efter de bivariata regressionsanalyserna med antal procent kvinnor i nationella parlament 

som beroende variabel kan det konstateras att könskvotering leder till ökat antal procent 

kvinnor i nationella parlament. Här visar sig också reserverade platser, proportionella 

valsystem och antal procent kvinnor i arbetsstyrkan vara signifikanta. När en multivariat 

regressionsanalys utförs för att undersöka exogen effekt återstår dock bara två av dessa fyra 

komponenter; reserverade platser och antal procent kvinnor i arbetsstyrkan. Anledningen till 

att könskvotering faller bort kan möjligtvis bero på att en av de övriga signifikanta variablerna 

är reserverade platser som är en typ av kvotering. De andra två typerna av könskvotering visar 

sig inte vara förklarande faktorer. Därmed representerar reserverade platser som enskild 

komponent bättre den egentliga orsaksfaktorn i jämförelse med könskvotering som har alla tre 

formerna av kvotering inräknad. Det intressanta är varför endast en av de tre olika formerna 

av könskvotering påverkar antalet procent kvinnor i nationella parlament. Helt förvånande är 

det dock inte att denna form är just reserverade platser, då detta är den typ som garanterar 

kvinnor en plats i nationella parlament, i jämförelse med frivillig partikvotering och 

lagstadgad kvotering som endast ger kvinnor möjlighet till att bli vald. Reserverade platser är 

också den typ av kvotering som är mest förekommande i icke-demokratier. Det är också semi- 

och icke-demokratiska stater som är de mest förekommande bland de lågt utvecklade 

länderna. Länder med reserverade platser har betydligt fler antal procent kvinnor i sina 

nationella parlament med ett medelvärde på 21,2 procent medan de utan detta ligger på 10,6 

procent (se tabell 14). En skillnad på mer än dubbelt så mycket, trots detta har det alltså ingen 

direkt effekt på graden av jämställdhet. 

 

Resultatet skulle kunna kopplas samman med teoriavsnittet angående hur mycket kvinnor 

egentligen lyckas påverka. Kvinnor i reserverade platser väljs antingen i val där bara kvinnor 

konkurrerar med varandra men oftast direkt av statschefen. Man har därför större chans att bli 
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vald om man delar dennes åsikter. Alternativt att de valda tvingas dela dennes åsikter i utbyte 

mot sin plats eller hamnar i tacksamhetsskuld. De utnyttjas alltså för att stå bakom statschefen 

och lagstiftningar som de egentligen inte stöttar, till och med gällande anti-kvinno- och anti-

demokratisk lagstiftning (Tripp m.fl., 2006). Vilket kan förklara orsaken till att jämställdheten 

påverkas negativt. Kvinnor fungerar som en symbolpolitik för att utifrån framstå som ett mer 

jämställt samhälle utan förekommande diskriminering. Jämställda stater framstår nämligen 

som mer demokratiska, något som många stater vill framstå som. Att kvinnor inte lyckas 

skaffa inflytande kan också bero på att de trots sina platser i nationella parlament fortfarande 

ofta befinner sig i minoritet. Det är därför man ofta brukar förespråka minst 30 procent 

kvinnor för att de tillsammans ska kunna utföra en förändring. 

 

5.9.1 Symbolisk politik, idéernas politik och närvarons politik 
 

Man skulle kunna hävda att rättviseargumentet inom politisk teori förbättras när antalet 

procent kvinnor i nationella parlament ökar då detta ger en jämnare fördelning mellan män 

och kvinnor. Ju mer jämställd fördelning desto bättre speglar det sammansättningen av 

befolkningen. Resursargumentet där kvinnors erfarenheter kan bidra med nya synvinklar och 

kunskapar och intresseargumentet där man syftar på att kvinnors intressen skiljer sig från 

männens och bör därför lämpligast representeras av kvinnor. Dessa två argument borde alltså 

förverkligas när kvinnor får platser i beslutsfattande organ som nationella parlament, men 

denna studie har istället visat tvärtom.  Kvinnor i nationella parlament i lågt utvecklade länder 

har inte lyckats bidra med erfarenheter, kunskap och intressen som främjar kvinnor. Istället 

verkar reserverade platser endast fungerat som en symbolpolitik. 

Resultaten kan förutom en symbolisk politik kopplas samman med både en närvarons politik 

och en idéernas politik. Idéernas politik handlar om att det viktiga är att representationen ska 

spegla väljarnas åsikter och idéer, vilka dessa är har mindre betydelse. Men det är här Phillips 

genom en närvarons politik syftar på att detta leder till uteslutningen av vissa grupper som då 

ignoreras. Närvarons politik kan liknas vid resurs- och intresseargumenten eftersom den också 

kopplas samman med representation av människor som delar våra erfarenheter och intressen. 

Närvarons politik tar hänsyn till en jämställd representation och menar att vilka som 

representerar påverkar vad som representeras, det vill säga vilka politiska frågor som hamnar 

på agendan (Phillips, 2000). I denna studie verkar inte detta argument att gälla. Vilka som 

representerar lyckas här inte påverka vad som representeras. Kvinnorna som får plats genom 
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reserverade platser får det ofta i utbyte mot att stötta statschefen. Det betyder att deras åsikter, 

erfarenheter och kunskaper inte spelar någon roll, de kommer ändå att behöva ställa sig 

bakom den ledandes åsikter och intressen. Kvinnor som utesluten grupp ger upp sina specifika 

intressen till förmån för statschefen och för att behålla sin plats. Detta menar Iris Young 

(1989) inte kommer att minska skillnader utan intressen och erfarenheter som skulle behöva 

inkluderas kommer istället att ignoreras. 

En närvarons politik (Phillips, 2000) kan ses fungera som en täckmantel för en idéernas 

politik. Det vill säga att kvinnor väljs in i nationella parlament av statschefen genom 

reserverade platser av könskvotering, för att kvinnors närvaro ska visa på en jämn fördelning 

av män och kvinnor. Men där det är idéernas politik som styr genom att kvinnor kan ha fått 

sin plats i utbyte mot medhåll av statschefens åsikter. Det betyder alltså att kvinnor genom sin 

närvaro ändå inte kan göra sina egna röster hörda utan snarare att statschefen får fler röster 

genom kvinnorna.  

Under avsnittet om religion i teorin diskuteras betydelsen av attityder mot kvinnor. Om 

kvinnor saknar folkets stöd blir det svårt att få stöd i sina argument. Där av också problemet 

med att bli direktvald av statschefen till beslutsfattande organ, när befolkningen inte själva får 

vara med och rösta fram personer till politiska poster. Det skulle också kunna vara en 

anledning till att kvinnor väljer att stötta statschefen eftersom de ändå inte själva får stöd från 

folket. Kanske blir det ett sätt att skapa ett förtroende hos folket genom att ställa sig bakom 

statschefen. Frågan är dock om statschefen har folkets stöd, speciellt i icke demokratiska 

länder kan man fundera över detta. 

Hur kvinnor i arbetsstyrkan skulle kunna ha en påverkan på antal kvinnor i parlamentet som i 

sin tur på grund av detta skulle påverka jämställdhet negativt är dock svårare att finna svar på. 

Det behöver inte heller vara så att denna variabel också påverkar negativt utan att den endast 

påverkar antal procent kvinnor i nationella parlament positivt och att det är reserverade platser 

som är orsaken till den mellanliggande mekanismen som påverkar jämställdheten negativt. 

Man skulle kunna sammanfatta kedjan av variabler och påverkan och färdigställa figur 5 från 

resultatavsnittet efter modellen av John Gerring (2012);  

 

 

 



 

62 

 

Figur 6 – Kausal kedja 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 6 finns nu alla delar i denna kausala kedja på plats. Här framgår hur reserverade platser 

föregår antal procent kvinnor i nationella parlament, det vill säga att reserverade platser leder 

till fler kvinnor i nationella parlament. Antal procent kvinnor i nationella parlament påverkar 

jämställdheten negativt på grund av den mellanliggande orsaksmekanism som förorsakas av 

reserverade platser, nämligen att kvinnor bli valda av statschefen i utbyte mot lojalitet 

gentemot denne. Detta leder till att de till och med tvingas stå bakom anti-kvinno- och anti-

demokratiska lagstiftningar. Antal procent kvinnor i arbetsstyrkan påverkar antal procent 

kvinnor i nationella parlament positivt och har ingen inverkan på det negativa sambandet 

mellan x och y.  
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6. Slutsats 
 

Studiens syfte var att förklara om könskvotering leder till en högre grad av jämställdhet i lågt 

utvecklade länder som använder sig av detta i jämförelse med de som inte gör det. Eftersom 

könskvotering anses vara en effektiv metod att snabbt rätta till tidigare orättvisor mellan män 

och kvinnor, samt leda till en mer ”kvinnovänlig” politik. Resultaten visar dock 

sammanfattningsvis att könskvotering inte direkt leder till någon högre grad av jämställdhet i 

länder som använder sig av detta i jämförelse med de som inte gör det.  Däremot påverkar 

könskvotering i form av reserverade platser indirekt, denna påverkan är dock negativ och 

leder därför inte till någon högre grad av jämställdhet. Det visade sig att antal procent kvinnor 

i nationella parlament har en påverkan på jämställdheten och därför undersöktes denna 

variabel vidare. Slutligen kunde det konstateras att reserverade platser som en form av 

könskvotering samt antal procent kvinnor i arbetsstyrkan kan ses som bakomliggande faktorer 

till ökningen av antal procent kvinnor i nationella parlament. De kan därför anses indirekta 

påverka jämställdheten. 

Hur kan då fler kvinnor i nationella parlament påverka jämställdheten negativt? Som 

diskuterades i analysen kan reserverade platser kopplas till att direkt påverka inte bara den 

oberoende variabeln utan även den mellanliggande orsaksmekanismen. Reserverade platser 

ifrågasätts eftersom det har visat sig att kvinnor inte får någon egentlig politisk påverkan utan 

bara en symbolisk närvaro. Den ökade representationen genom reserverade platser i lågt 

utvecklade länder har därmed ingen betydelse för kvinnors intressen. Utan de blir valda i 

utbyte mot lojalitet gentemot statschefen, vilket ofta leder till att de är tvingade att stå bakom 

även anti-kvinno- och anti-demokratiska lagstiftningar. Vilket kan förklara orsaken till att 

jämställdheten påverkas negativt. 

Man skulle kunna säga att reserverade platser här blir ett användbart redskap för ledare i ett 

land att få fler som stöttar deras åsikter. Det handlar då inte längre om att könskvotering ska 

rätta till en ojämn fördelning mellan män och kvinnor och hjälpa kvinnor till mer inflytande, 

utan snarare hjälper det statschefen i landet till mer inflytande. Detta genererar inte bara till att 

kvinnors närvaro inte leder till någon ”kvinnovänligare” politik utan att det till och med kan 

försämra den, eftersom statschefen får fler personer som ställer sig bakom dennes åsikter. 

Som enligt resultatet att tyda inte kan vara särskilt kvinnovänliga åsikter. Istället borde kanske 

lagstadgad kvotering vara att föredra, då det i konstitutionen och/eller vallagen står skrivet att 

en viss procent kvinnor ska finnas med på partiers nomineringslistor. Kvinnor har då samma 
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möjlighet som män att bli valda men det är då folket som väljer. Valda kvinnor i detta fall kan 

då också bättre utgå från att de har folkets stöd. 

Det skulle kunna vara av betydelse att gå mer på djupet i varje fall med könskvotering för att 

se vad det verkligen innebär. I vissa länder lyckas man genom könskvotering att införa en mer 

”kvinnovänlig” politik och mer vikt läggs på reformer som påverkar kvinnor och deras 

rättigheter i olika sammanhang, både politiskt och socialt och så vidare. I motsats till detta 

visar denna studie att så inte är fallet i de lägst utvecklade länderna i världen.  

 

I syftet förklarades också vikten av denna studie och att om resultatet visade att könskvotering 

främjade jämställdheten borde det vara av intresse för andra länder att införa denna metod. 

Det skulle också kunna visa sig, som i detta fall, att det inte bidrar till ökad jämställdhet och 

att det då skulle vara ett tecken på att fler och bättre åtgärder behövs. Det kan betyda att 

kvinnor inte får chansen att påverka trots att man innehar platser i nationella parlament och att 

detta i så fall bör uppmärksammas för att kunna förändras. Så förutom att besvara 

frågeställningen, har även syftet att uppmärksamma något som behöver förändras nu skett. 

Reserverade platser är en typ av könskvotering som utifrån denna studie kan ifrågasättas just 

på grund av att kvinnor trots sina platser i nationella parlament inte lyckas föra fram sina egna 

åsikter. Deras närvaro är endast symbolisk och därför blir deras representation inte heller av 

betydelse för jämställdheten. Hur en förändring skulle kunna ske för att förbättra situationen 

med könskvotering i lågt utvecklade länder är något som i vidare forskning skulle kunna 

studeras.  
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7. Sammanfattning 
 

Denna studies syfte är att förklara om könskvotering leder till högre grad av jämställdhet i 

lågt utvecklade länder. Detta utifrån teorier om att fler kvinnor i nationella parlament leder till 

en mer ”kvinnovänlig” politik, som då skulle kunna främja jämställdheten. I tidigare 

forskning har det nämligen framgått att könskvotering ökar antalet kvinnor i nationella 

parlament. Könskvotering ses som ett jämställdhetsinstrument som snabbt kan rätta till den 

orättvisa fördelningen av makt och inflytande mellan män och kvinnor. För trots principen om 

icke-diskriminering som finns inskriven i de flesta länders lagar så diskrimineras kvinnor 

fortfarande i stor utstäckning genom bland annat uteslutning. Kvinnor ges därmed inte samma 

möjligheter som män. Med feminism som teoretisk utgångspunkt och representation som 

huvudteori för studien utförs en statistisk studie av alla länder rankade som lågt utvecklade 

länder på FN:s Human Development Index. Där kontrolleras för samband mellan 

könskvotering och jämställdhet. Jämställdhet mäts genom FN:s Gender-related Development 

Index (GDI) och testas också gentemot kontrollvariablerna; typ av kvotering, antal år sedan 

införandet, antal procent kvinnor i nationella parlament, demokratinivå, proportionella 

valsystem, muslimska länder, afrikanska länder, antal år med kvinnlig rösträtt och antal 

procent kvinnor i arbetsstyrkan, för att kontrollera för exogen variation. Slutresultatet visar 

efter bivariata och multivariata regressionsanalyser att antal procent kvinnor i nationella 

parlament är den enda variabeln som direkt påverkar graden av jämställdhet. Reserverade 

platser och antal procent kvinnor i arbetsstyrkan kan anses påverka jämställdheten indirekt 

genom att de båda påverkar antal procent kvinnor i nationella parlament. Antal kvinnor i 

nationella parlament påverkar dock jämställdheten negativt och det anses kunna bero på att 

kvinnor i reserverade platser ofta är vald av statschefen i utbyte mot lojalitet mot denne. Det 

leder till att de till och med tvingas stå bakom anti-kvinno- och anti-demokratiska 

lagstiftningar. Könskvotering kan sammanfattningsvis anses indirekt påverka jämställdheten 

via reserverade platser negativt i lågt utvecklade länder.  
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9. Bilaga 1 – Studiens fall 
 

 

HDI Lågt utvecklade länder 

2012 

GDI Könskvotering Typ av kvotering 

0,534 Republiken Kongo 0,594 Nej  

0,525 Sao Tomo & Principe 0,643 Nej  

0,519 Kenya 0,538 Ja Reserverade platser 

0,515 Bangladesh 0,536 Ja Reserverade platser 

0,515 Pakistan 0,532 Ja Reserverade platser 

0,495 Kameroon 0,515 Ja Frivillig partikvotering 

0,483 Madagaskar 0,541 Nej  

0,476 Tanzania 0,527 Ja Reserverade platser 

0,471 Nigeria 0,499 Nej  

0,470 Senegal 0,457 Ja Lagstadgad kvotering 

0,467 Mauritania 0,516 Ja Lagstadgad kvotering 

0,463 Nepal 0,541 Ja Lagstadgad kvotering 

0,461 Lesotho 0,509 Ja Reserverade platser 

0,458 Jemen 0,538 Nej  

0,456 Uganda 0,509 Ja Reserverade platser 

0,448 Zambia 0,473 Nej  

0,445 Djibouti 0,514 Ja Reserverade platser 

0,439 Gambia 0,452 Nej  

0,436 Benin 0,477 Nej  

0,434 Rwanda 0,459 Ja Reserverade platser 

0,432 Elfenbenskusten 0,468 Ja Frivillig partikvotering 

0,429 Komorerna 0,571 Nej  

0,418 Malawi 0,477 Nej  

0,414 Sudan 0,516 Ja Reserverade platser 

0,396 Ethiopien 0,403 Nej  

0,388 Liberia 0,430 Ja Frivillig partikvotering 

0,374 Afghanistan 0,310 Ja Reserverade platser 

0,364 Guinea-Bissau 0,381 Nej  

0,359 Sierra Leone 0,354 Ja Reserverade platser 
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0,355 Burundi 0,390 Ja Reserverade platser 

0,355 Guinea 0,425 Ja Lagstadgad kvotering 

0,352 Centralafrikanska 

republiken 

0,354 Nej Reserverade platser 

0,351 Eritrea 0,459 Ja Frivillig partikvotering 

0,344 Mali 0,353 Ja Lagstadgad kvotering 

0,343 Burkina Faso 0,383 Ja  

0,340 Tchad 0,380 Nej Frivillig partikvotering 

0,327 Mozambique 0,395 Ja  

0,304 Demokratiska republiken 

Kongo 

0,370 Nej Reserverade platser 

0,304 Niger 0,308 Ja  

 

Exkluderade länder på grund av saknad data av GDI 

HDI Lågt utvecklade länder 

2012 

GDI Könskvotering Typ av kvotering 

0,530 Solomonöarna - Nej  

0,508 Angola - Ja Lagstadgad kvotering 

0,498 Burma - Nej  

0,466 Papua Nya Guinea - Nej  

0,459 Togo - Ja Lagstadgad kvotering 

0,456 Haiti - Ja - 

0,397 Zimbabwe - Ja Frivillig partikvotering 
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10. Bilaga 2 – Länkar till data för samtliga variabler 
 

Val av länder: FN, http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_EN_Summary.pdf (Hämtad 5/4-

12) 

 

Jämställdhet: FN, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_J.pdf  (Hämtad 15/4-

13) 

 

Könskvotering, typ av könskvotering: Quota Project 4, 

http://www.quotaproject.org/uid/search.cfm#prebuilt=yes&countries=4,10,20,22,25,46,43,62,

71,86,99,115,133,132,145,151,159,166,162,178,192,205,203,196,227,215,229,248&types=no

filter&sources=nofilter&filterLevels=lower&displayLevels=lower&fields=AI,multi-

quota_type,multi-constitution_q_details,multi-electoral_q_details,multi-

pfl_q_details,AC&logurl=http://www.quotaproject.org/uid/search.cfm&quickView=true&qid

=186960&d=0&h=20&m=36 (Hämtad 5/4-13) 

 

Antal år sedan införandet av könskvotering: Krook, M. L. (2009), Quotas for Women in 

Politics – Gender and Candidate Selection Reform Worldwide, New York: Oxford University 

Press, Inc. 

 

Antal procent kvinnor i nationella parlament: Utrikespolitiska institutet 2 (Landguiden), 

http://www.landguiden.se/Statistik/Sociala-Forhallanden?id=372#countries=SWE (Hämtad 

10/5-13) 

 

Demokratinivå: Freedom House 1, http://www.freedomhouse.org/report/freedom-

world/freedom-world-2006 (Hämtad 24/4-13) 

 

Proportionella valsystem: International IDEA, http://www.idea.int/esd/search.cfm (Hämtad 

18/4-13) 

 

Muslimska länder: CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

(Hämtad 10/5-13) 

 

Antal år med kvinnlig rösträtt: IPU 2, http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm (Hämtad 

18/4-13) 

 

Antal procent kvinnor i arbetsstyrkan: Utrikespolitiska institutet 2 (Landguiden), 

http://www.landguiden.se/Statistik/Arbetsmarknad?id=492#countries=SWE  (Hämtad 9/5-13) 
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