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Abstract 
 
 

This paper deals with the lack of female representation in Lebanese politics, despite the general 

view of Lebanon as the most liberal and modern society in the Arab world. By using the 

concepts of informal institutions, clientelism and homosocial capital, a concept first used by 

Elin Bjarnegård, the paper tries to give some answers on why this discrepancy exists. In the 

paper interviews with six prominent Lebanese politicians, both female and male, are presented 

and looked at with these theoretical considerations in mind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Abstract 2 

1 Inledning 4 

1.1 Syfte 5 

1.2 Bakgrund och tidigare forskning 6 

1.3 Teori 7 

1.4 Metod och material 13 

1.5 Intervjudesign 18 

2 Analys 20 

Informella institutioner 20 

Klientelism 23 

Homosocialt kapital 29 

3 Avslutande reflektioner 30 

4 Appendix: intervjufrågor 31 

Frågor i den ordning de ställdes 32 

5 Källförteckning 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

1 Inledning 
 

 

Libanon är ett av de mindre arabiska länderna. Landet gränsar både i norr och öster till Syrien 

och även till Israel. Landet har även en lång kuststräcka till Medelhavet. Landet har drygt 6 

miljoner invånare enligt uppskattning (”The World Factbook — Central Intelligence Agency” 

2018). Av dessa är dock en relativt stor andel flyktingar från Palestina och Syrien. I Libanon 

finns 18 erkända religösa denominationer. Störst är gruppen muslimer (om man räknar ihop 

shiiter och sunniter) med 54% av befolkningen och den kristna delen cirka 40%.  

 

Den politiska situationen har varit relativt turbulent sedan grundandet av staten 1943, men det 

ses generellt som ett fritt och välfungerande land. I synnerhet i jämförelse med många andra 

länder i regionen. Men det kan ha mer med hur människor lever och hur landet uppfattas än 

skillnader i själva styret att göra, därför att enligt Freedom House internationella jämförelse är 

Libanon ”Partly free”, med 5 av 7 i så kallad ”Freedom rating” (en lägre siffra innebär större 

frihet). I underkategorin ”Political rights” får de 6 av 7 (”Freedom House: Lebanon” 2018). 

 

I synnerhet är bilden av kvinnors situation att de är mer närvarande inom utbildningsväsendet, 

på arbetsplatser och har generellt större frihet än i andra arabländer (Tlaiss och Kauser 2011, 

10). Den här bilden är dock mycket mer komplex och kommer att diskuteras mer i uppsatsen 

därför att den har kopplingar till rekryteringen av kvinnor till politiken. I jämförelse med den 

politiska sektorn är dock kvinnor mycket högre representerade i andra delar av samhället 

(Fatima Sbaity Kassem 2013, 56–57). 

 

Det politiska systemet är parlamentarisk demokrati, men med ett konfessionellt system infört 

för att förhindra sekterism. Det innebär att vissa poster måste innehas av någon från en viss 

religion. Presidenten måste till exempel vara en kristen maronit. Parlamentets 128 platser är 

också uppdelade på de olika religionerna. Det här konfessionella systemet påverkar de nätverk 

det är viktigt att ha tillgång till för att komma någonstans i politiken, som vi skall se i den här 

undersökningen.  
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Sedan 1992 har libanesiska kvinnor varit i parlamentet i Libanon då de vann tre platser, vilket 

innebär 2.3% av platserna. Det här var inte första gången kvinnor satt i parlamentet dock då det 

fanns några enstaka kvinnor som satt mellan åren 1952 och 1962. Sedan 1992 har kvinnor haft 

en permanent närvaro i parlamentet. Kvinnorna som kom in i parlamentet kom från olika 

bakgrund, men de hade alla ett uttalat syfte att arbeta mot diskriminering. De arbetade alla aktivt 

med lagstiftningsfrågor som rör kvinnors situation, men även andra viktiga frågor som upptog 

alla efter kriget. Gehan Abu-Zayd har gjort en fallstudie där hon intervjuat de tre första 

kvinnorna, vilka alla anmärker att de inte lyckats nå en ministerpost och att de inte lyckats bryta 

de negativa mönstren i libanesisk politik. De, precis som många andra, pekar också på att just 

politiken i Libanon är mycket mer mansdominerad än andra fält som utbildning, handel och 

administration (Abu-Zayd 1998, 49–50).   

 

Det senaste valet var 2018, och det var första gången sedan sista valet 2009. Det har under den 

här tiden varit politiskt turbulent och av olika skäl har inte något val kunnat hållas. Vanligtvis 

ska det vara val var fjärde år. Det här valet involverade alla politiska, religösa och andra grupper 

på olika sätt. I det här valet har man fortsatt med systemet att varje grupp har sina egna platser 

i parlamentet. Valet skedde på ett demokratiskt acceptabelt sätt enligt EU (” يثني األوروبي االتحاد  

2018 ”لبنان – المنار قناة موقع – لبنان في االنتخابية يةالعمل سير على ).  

 

Till valet kandiderade 976 kandidater, och av dem var 111 kvinnor. 6 platser av 128 upptas 

efter valet 2018 av kvinnor. 2009 var det 12 kandidater och 4 som kom in i parlamentet.   

Libanesiska kvinnor är alltså underrepresenterade inom politiken i mycket större utsträckning 

än i andra fält. Det här problemet har berörts av vissa forskare tidigare (som kommer tas upp 

under Bakgrund) men inte varit huvudfokus i någon studie. 

 

1.1 Syfte  
 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i hur rekryteringen av politiker till höga poster i Libanon 

ser ut. Syftet är att undersöka hur den ojämna könsfördelningen påverkas av olika faktorer. De 

faktorer jag valt att fokusera på är klientelism, informella institutioner och homosocialt kapital. 

De två förstnämnda teoretiska begreppen är mer närstående varandra, medan homosocialt 

kapital försöker ringa in något annorlunda. Detta kommer utvecklas senare i undersökningen.  
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Genom att genomföra intervjuer med sex politiker (aktiva nu eller pensionerade) från Libanon 

vill jag visa hur klientelism, informella institutioner och homosocialt kapital påverkar hur 

kandidater väljs och hur de påverkar representanternas möjligheter i parlamentet.  

 

1.2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Det finns mycket forskning om kvinnors situation i arabvärlden på arbetsmarknaden, inom 

politiken och så vidare. Den här forskningen verkar ha blivit ännu mer populär efter den så 

kallade arabiska våren. Men den här forskningsöversikten kommer tematiskt behandla 

forskning som är direkt relevant för de ämnen uppsatsen behandlar och frågeställningen.  

 

Det finns flera forskare från Libanon och andra arabländer som bedriver forskning om kvinnors 

situation inom politiken och i samhället i stort. Skulle man bredda den här översikten så mycket 

att all denna forskning skulle tas med vore det en omöjlighet. Den här forskningsöversikten 

kommer mest behandla forskning som direkt berör kvinnors deltagande i den politiska 

processen i Libanon i första hand, i andra arabländer i andra hand.  

 

Eftersom partierna är så viktiga i libanesisk politik (det är nästan omöjligt att slå sig fram utan 

ett parti bakom sig, även om det teoretiskt går) är det en viktig fråga att se hur partierna fungerar 

både som formella institutioner men samtidigt är del av större nätverk av informella 

institutioner där man behöver kontakter både i och utanför partierna. Det här verkar påverka 

kvinnors deltagande i politiken negativt eftersom de inte har samma tillgång till de här 

nätverken även om de är medlemmar i ett parti. För en kort översikt över framväxten av de 

libanesiska partierna hänvisas läsaren till volym V av bokserien Political parties and 

democracy (Lawson 2010, 35–39). 

 

En forskare som fokuserat på kvinnors underrepresentation och kopplingen till partier i Libanon 

är Fatima Sbaity Kassem, som själv kommer från Libanon.  Hon skrev sin doktorsavhandling 

vid Columbia University, i vilken hon lade fram en förklaringsmodell för kvinnors deltagande 

i den politiska processen i Libanon. Hon fokuserar på hur religion, politiska partier och kvinnors 

deltagande i ledande ställning hör ihop. Boken Party Politics, Religion, and Women's 

Leadership: Lebanon in Comparative Perspective innehåller många delar som är relevanta i 

min undersökning även om vissa av hennes teser är mindre relevanta. Framförallt kopplingen 

hon gör mellan religös inriktning och kvinnors deltagande ligger utanför den här uppsatsen. 
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En annan relevant forskare är Azza Karam som berör hur kvinnors ställning och representation 

i parlament i arabvärlden fungerar och hur det kan stärkas. En viktig artikel är till exempel 

Strengthening the Role of Women Parliamentarians in the Arab Region: Challenges and 

Options. Ett av hennes syften är att se lite bredare på problemet än att bara se på 

representationen av kvinnor procentuellt i parlamentet. Som artikelns namn antyder handlar det 

om att undersöka möjligheterna att stärka kvinnliga parlamentariker som redan sitter där. I 

Women in Parliament: Beyond Numbers, där Azza Karam var redaktör och även bidrog med 

egna texter, skriver hon att fokuset ligger på hur ”women can be effective in parliament” och 

”to identify the specific needs of women parliamentarians” (Karam 1998, 2:9).  

 

1.3 Teori 
 

Jag har valt att utgå ifrån ett antal teoretiska begrepp som fungerar som en förklaring av vissa 

fenomen. Det betyder inte att andra teorier också skulle kunna bidra med förklaringar av, i det 

här fallet, varför kvinnor rekryteras till politiken och inom partierna i mindre utsträckning än 

män. Men det är givetvis inte möjligt att ha med alla tänkbara förklaringar i en undersökning. 

Jag har valt tre teoretiska begrepp där två, i den betydelse jag kommer att använda dem och 

beskriva här, har mer med varandra att göra. Men alla tre tar delvis fasta på olika saker. 

Förhoppningsvis täcker de tillsammans in mer än vad varje begrepp skulle göra på egen hand. 

 

Det första är idén om informella institutioner. Precis som ordet pekar på handlar det om att 

skilja mellan formella och informella institutioner. Det är dock ganska svårt att exakt ringa in 

vad en informell institution är och vad som skiljer den från andra typer av organisationer och 

fenomen. Helmke och Levitsky skriver i sin artikel från 2004 att:  

”The term informal institution has been applied to a dizzying array of 

phenomena, including personal networks, clientelism, corruption, clans and 

mafias, civil society, traditional culture, and a variety of legislative, judicial, 

and bureaucratic norms.”(Helmke och Levitsky 2004, 726–27) 

 

I min uppsats behandlar jag olika typer av informella institutioner som påverkar en formell 

institution, partiet. Ett parti är ett klassiskt exempel på en formell institution. Det är nästan alltid 

en öppen organisation med möjlighet för människor att gå med utan några andra krav än att de 

håller med om partiets målsättningar. Partier har ett antal stadgar och vissa mer eller mindre 
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regelbundna sätt att fungera vid till exempel val av representanter till parlamentet. Dessa är i 

bästa fall genomskinliga och möjliga för utomstående att förstå och följer uppsatta regler. Men 

som alla förstår finns det också helt andra, informella, strukturer som samexisterar med de 

formella reglerna.  

 

Eftersom det är svårt att exakt sätta fingret på de informella strukturerna arbetar jag utifrån idén 

att personliga nätverk, familjeband och andra typer av informella relationer arbetar tillsammans 

för att bilda en djupare struktur som finns inom partierna. Partierna blir på det sättet en del av 

en informell institution och blir samtidigt en viktig del av människors personliga nätverk. Som 

kommer behandlas senare i uppsatsen ser man att en politiker måste ha kontakter och en 

ställning utanför partiet, men samtidigt också en ställning inom partiet. Exakt var gränsen går 

är svår att se ibland. 

 

Då passar Helmkes och Levitskys definition av informella institutioner bra eftersom den täcker 

in det jag talar om här: ”We define informal institutions as socially shared rules, usually 

unwritten, that are created, communicated, and enforced outside of officially sanctioned 

channels.” (Helmke och Levitsky 2004, 727) 

 

 

 

Klientelism går ofta hand i hand med informella institutioner, men begreppet klientelism har 

använts på olika sätt, beroende på om man vill ha en snävare definition eller en vidare. En 

vanlig (och snävare) definition av klientelism hittar man till exempel i The Oxford Handbook 

of Political Science: 

Focusing on clientelism as a method of electoral mobilization, I define it as 

the proffering of material goods in return for electoral support, where the 

criterion of distribution that the patron uses is simply: did you (will you) 

support me? 

Och:  
 

It is the distributive criterion of electoral support that distinguishes 

clientelism from other materially oriented political strategies.(Goodin 2009, 

649) 
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Men där framhäver man också att ”The concept of clientelism suffers more than most from a 

lack of consensus about its meaning.” (Goodin 2009, 649)  Här fokuserar man alltså på en 

relation mellan en beskyddare och en klient där personen med mer makt mer eller mindre 

”köper” röster i val. Det kan vara politikern själv eller någon rik person utanför politiken.  Men 

begreppet kan också användas på ett lite bredare sätt som olika praktiker där någon utanför 

(eller innanför) det politiska fältet stödjer politiker på olika sätt men kanske utan att förvänta 

sig ekonomiska fördelar i gengäld. Bjarnegård använder ofta klientelism och informella 

institutioner i samma situationer, men utan att använda dem som två synonymer.  

 

Bjarnegård ser klientelism som en typ av informell institution eller som en praktik som finns 

inom informella institutioner. Det här är mer i linje med en lite vidare definition av begreppet 

klientelism, som placerar det närmare begreppet informella institutioner. Hon skriver, när hon 

diskuterar hur begreppet använts, så här:  

 

Personal rule, rather than the rule of law, is seen to be maintaned through 

clientelism. Thus, clientelism is broadly understood here as a political 

practice that puts emphasis on the personal, rather than on the political 

party, and on distributing services, rather than on enacting 

policies.(Bjarnegård 2013, 20) 

 

Hon anmärker också att informella institutioner och praktiker som klientelism är viktigare och 

växer sig starkare i situationer där de formella institutionerna är svaga. Situationen i Libanon 

har länge varit politiskt instabil och då har de informella institutionerna varit viktiga för att hålla 

ihop landet och partierna.  

 

Jag använder, precis som Bjarnegård, begreppet bredare och ser det som en samling praktiker 

som ryms inom det ännu vidare begreppet informella institutioner. Anledningen till att jag 

använder det så är att en snävare definition hade varit svårare att använda i en undersökning av 

den här omfattningen. Ett mindre antal intervjuer under en kortare period har svårare att leda 

till information om tveksamma handlingar eller rent olagliga handlingar som att köpa röster. 

Istället, med en bredare definition kan man se hur strukturerna fungerar och det är lättare att 

påvisa i materialet som samlades in under intervjuerna. 
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Det andra viktiga teoretiska begreppet jag använder mig av i uppsatsen är homosocialt kapital. 

Jag följer här Bjarnegårds utveckling av begreppet. Hon har slagit ihop begreppen 

homosocialitet och anknytande socialt kapital (bonding social capital) till homosocialt kapital. 

Det finns en mängd olika teorier och studier som handlar om båda begreppen var för sig. 

Homosocialitet försöker beskriva hierarkier av män på till exempel arbetsplatser och vilka 

praktiker som används för att människor ska ”följa reglerna” och anpassa sig efter situationen. 

Socialt kapital talar man ofta om när man vill beskriva hur grupper fungerar, det kan nämligen 

inte fungera utan relationer mellan människor. Det syftar till att stärka gruppsammanhållningen 

och få grupper att fungera (Bjarnegård 2013, 21–24). 

 

Homosocialt kapital är alltså ett begrepp som försöker beskriva ”how in-group power, in 

general, can be protected by building tight and closely knit networks and how the mechanisms 

of exclusion from these networks function.” (Bjarnegård 2013, 24). Begreppet visar att en 

person som vill ta sig in i politiken måste ha ett personligt nätverk, men också att det här 

nätverket främjar män och att det är svårare för kvinnor att få tillgång till de positioner och 

platser som behövs för att bygga upp ett nätverk.  

 

Bjarnegård menar att de här nätverken blir viktigare i en situation utan starka formella 

institutioner. Detta därför att människor vill ha ”predictability”, det vill säga kunna förutse vad 

som fungerar i ett längre perspektiv. Om inte formella institutioner ger en sådan trygghet måste 

informella institutioner göra det och då blir positionerna i de här nätverken viktigare.  

 

Det finns flera förklaringar till varför män skulle tjäna på det här, alltså att svaga formella 

institutioner leder till mindre representation av kvinnor. En vanlig idé är att de informella 

institutionerna bara speglar resten av samhället, och att män har större tillgång till de resurserna 

som krävs för att få en position i de informella nätverken. På det sättet skulle kvinnor behöva 

söka sig till ”manliga” nätverk för att kunna komma någonstans. En annan förklaring är mer att 

nätverk där män dominerar ger större ”predictability” även här, alltså att det är lättare att förstå 

mekanismerna i till exempel det politiska spelet om spelarna är mer lika varandra (Bjarnegård 

2013, 24–29).  
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Analytiskt ramverk 

 

Här kommer frågor som ställdes under intervjuerna att behandlas utifrån deras funktion som 

indikatorer på de teoretiska begrepp som beskrivits ovan. För en fullständig lista över alla frågor 

som ställdes till respondenterna hänvisas läsaren till ett appendix i slutet av uppsatsen. Att en 

fråga kan fungera som en indikator innebär att till exempel en fråga om vilka personer som 

hjälpt respondenten i hans eller hennes politiska karriär kan visa, om respondenten svarar på ett 

informativt sätt, på klientelist-relationer.  

 

Informella institutioner 

 

Hade du redan kontakter i partiet? 

 

Gick du först till partiet, eller kontaktade partiet dig? Om det senare vem bad dig 

bli kandidat? 

 

På vilket sätt påverkar en persons lokala ställning hans eller hennes möjligheter 

att bli kandidat? 

Vem är det, kan du namnge dem? 

Hur har de hjälpt dig? 

Är släkten viktig? 

 

Det här är frågor som alla syftar till att få fram information om strukturer och 

nätverk, det vill säga informella institutioner, som existerar vid sidan av de 

formella strukturerna i ett parti. Frågorna försöker få fram information om dessa 

informella nätverk existerar, om de är viktiga och om respondenterna har tillgång 

till dem. 

 

Klientelism 
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Är din familj i politiken? 

 

Har du några politiska mentorer eller personer som har hjälpt dig genom hela 

din politiska karriär (inom partiet, i ett annat politiskt parti eller utanför den 

politiska världen)?  

 

Hur hålls valet centralt? Vem är involverad i valet av kandidater och vad är deras 

position i partiet? 

 

Vem fattar det slutgiltiga beslutet om kandidater? 

 

Här handlar frågorna delvis om att få syn på informella institutioner, men 

framförallt om att få information om klientelistiska relationer. Frågorna försöker 

se hur viktiga relationer med någon som ”kan öppna dörrar” är och om 

respondenterna har fått hjälp på det sättet. 

 

Homosocialitet 

 

 

Vilken typ av kandidater söker man i allmänhet? Vilka egenskaper är användbara 

och vilken typ av personlighet behöver du? 

 

Den här frågan syftar i första hand på att få information om vilka typer av 

beteenden som förväntas och som är viktiga för att bli uppmärksammad och 

framhjälpt i partierna. Här kan man få fram idéer om att personen måste besitta 

”homosocialt kapital”. 
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1.4 Metod och material 
 

Det här är en kvalitativ undersökning baserad på ett mindre antal analysenheter. Grunden för 

undersökningen är sex intervjuer med libanesiska politiker om deras väg till politiken, hur 

urvalsprocessen går till och hur det påverkar kvinnors representation negativt. Jag har valt att 

intervjua 3 kvinnor och 3 män. För att få variation har jag valt att ha med politiker med så olika 

bakgrund jag kunnat hitta. Det innebär bland annat att jag har med både shiiter, sunniter och 

kristna med olika inriktning. Det är viktigt med politiker med olika bakgrund, särskilt i ett land 

som Libanon där så många olika religioner och språk lever tillsammans.  

 

Min första tanke var att jag skulle åka ner till Libanon och genomföra intervjuerna där. Men 

eftersom det var val (2018) bestämde jag mig för att genomföra intervjuerna på telefon eftersom 

det är lättare för politikerna och det tar inte så lång tid för dem att genomföra intervjuerna. 

Genom personliga kontakter i Libanon fick jag telefonnummer till de olika respondenterna. Jag 

tror inte det hade gått att få tag på de här personerna utan personliga kontakter. Det handlar 

också om säkerhet på grund av den osäkra situationen. De svarar inte på frågor om inte någon 

kan gå i god för en. 

 

Precis som Bjarnegård använder jag mig av fallstudier. När man gör en fallstudie måste man 

ha klart för sig vad man vill undersöka eftersom undersökningen annars blir otydlig och svår 

att förankra i en teori. En annan sak med fallstudier är, som det står i Metodpraktikan, att det är 

mycket ovanligt med en enskild fallstudie, för oftast har man minst två analysenheter (”fall”) 

som man undersöker. Annars är det mycket svårt för fallstudien att vara ”teoriprövande” (mer 

om det lite senare).  

 

En annan viktig sak med intervjuer är att att nå centralitet. Det här är viktigt med respondenter, 

och är aktuellt även i min undersökning. Det handlar om att man vill försöka intervjua de 

personer som är ”viktigast” för den fråga man undersöker (Esaiasson m.fl. 2017, 267). Det kan 

låta självklart men det kan påverka resultatet mycket. Om det till exempel är så att det finns 

mycket kvinnor aktiva i politiken i Libanon på lägre nivå, men inte på högre nivå, får man fel 

resultat om man intervjuar kvinnor aktiva på lägre nivå för att undersöka kvinnors 

representation generellt. Det finns till exempel mekanismer som gör att kvinnor är aktiva på 
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lägre nivå, men ju högre upp i politiken man kommer blir de färre och färre. Bjarnegård visar 

på flera faktorer som påverkar hur kandidater på högre nivå i politiken väljs ut och hur det 

påverkar kvinnors representation  (Bjarnegård 2013, 118–19).  

 

Eftersom den här undersökningen inte undersöker kvinnors medlemskap i partier generellt eller 

andra former av politisk aktivism på ”gräsrotsnivå”, utan istället pekar på faktorer som gör att 

kvinnor i mindre utsträckning når långt i politiken (framförallt platser i parlamentet och höga 

poster inom partierna), är det extra viktigt att valet av respondenter passar in i undersökningen 

och har tillgång till, är en del av eller känner till de informella nätverk och klientelist-relationer 

som uppsatsen behandlar. En vanlig partifunktionär i en by skulle inte stärka min tes att 

informella nätverk påverkar kvinnors representation på högre nivå. 

 

Den viktigaste förberedelsen är dock att utforma frågor som är förankrade i teorierna jag valt (i 

första hand Bjarnegårds bok och artiklar) och som ger resultat (svar) som är användbara i 

undersökningen. Ett viktigt begrepp här är forskningsdesign som jag delvis beskrivit ovanför 

när jag diskuterade hur urvalet måste gå till. Det är även meningen att det ska vara en 

teoriprövande undersökning, vilket påverkar designen.  

 

Klientism är en idé som försöker förklara hur tillgång till vissa informella nätverk och att ”ge 

och ta” i de här nätverken kan påverka till exempel formella demokratiska institutioner. För att 

se om det är aktuellt i mitt fall borde de jag intervjuar ha tillgång till eller diskutera de här 

nätverken och det skulle gå att jämföra de olika analysenheterna på basis av den här teorin. Till 

exempel: kvinnorna som har tagit sig upp till högsta nivå inom politiken har tillgång de tillgång 

till informella nätverk? Om de inte har det, eller säger att sådana inte är viktiga, skulle det 

bestrida teorin jag valt (vilket också vore ett intressant utfall). Här måste man dock vara öppen 

för att en direkt fråga av typen: ”Har du fått hjälp av någon för att komma dit du kommit?” inte 

kommer att besvaras öppet av alla. 

 

Flera problem uppstod under genomförandet av undersökningen. Särskilt tre av respondenterna 

sköt upp vår intervju många gånger och jag fick ringa upprepade gånger och ”tjata”. Särskilt en 

av respondenterna var mycket svår att få tag i. Men till slut fick jag svar från alla. 

Respondenterna är alla mer eller mindre högt uppsatta och är antagligen mycket upptagna, men 

ställde ändå upp på en intervju.  
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Det var en ganska stor skillnad mellan respondenterna hur utförligt de besvarade frågorna och 

hur hjälpsamma de var i allmänhet. Särskilt två respondenter som inte aktivt sitter i parlamentet 

just nu för något parti var mycket mer frispråkiga i sina svar, antagligen därför att de inte 

behövde vara lojala mot partiledningen eller andra nätverk som stött dem och hjälpt dem in i 

parlamentet. Vissa respondenter svarar mycket kortfattat eller bara hur ”saker borde vara” mer 

än hur saker egentligen är, särskilt när det gäller deras egna partier. Flera kunde beskriva 

problem de tyckte sig se hos alla andra politiska grupper, men som inte fanns i deras egna 

partier. 

 

En möjlig kritik av forskningsdesignen är att det kan vara svårt att generalisera utifrån bara 6 

analysenheter. Det kanske stämmer i de här fallen men inte andra? Men om det stämmer överens 

med andra liknande undersökningar, och jag hittar vissa genomgående gemensamma saker 

(jämförelsepunkter) skulle det gå att generalisera vissa saker.  

 

 

Presentation av respondenter 

 

Den första intervjun jag genomförde var med en äldre man som heter Nazih Mansour. Jag valde 

att ha med honom därför att han har haft mycket god insyn i libanesisk politik och inte är med 

(längre) i parlamentet och kunde vara frispråkigare än andra som sitter i parlamentet just nu. 

Han är ursprungligen advokat och jobbade mellan 1982 och 1996 som det. Ingen i hans familj 

hade någon politisk koppling, istället var det, enligt honom själv, problem i samhället som drog 

honom till politiken. Han satt i parlamentet tidigare men är fortfarande politiskt aktiv på olika 

sätt, och sitter med som representant för sitt parti på TV och så vidare. Han framhåller att han 

var självständig och själv sökte upp partiet, Hezbollah. Men den position han startade ifrån var 

sådan att partiet blev intresserat av att stödja honom. Nazih Mansour tillhör den shiitiska grenen 

av islam.  

 

En annan person jag intervjuade var Ali Fayad (ʿAlī Fayyāḍ), född 1962 och kommer från södra 

Beirut. Jag valde honom därför att han är mycket kunnig och svarar utförligt på frågor. Man ser 

att han har ett mycket brett nätverk både inom Libanon och utanför och att han är mycket viktig 

för sitt parti. Han har doktorerat inom statsvetenskap med inriktning på frågan om religion och 

makt.  Vid sidan av sin politiska karriär är han lärare vid ett libanesiskt universitet vid 

sociologiska institutionen och han var även en period vid Oxford (2007-2008) och arbetade på 
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ett projekt om politiskt stabilitet och utveckling i arabvärlden. Han har fått utmärkelser för sina 

insatser och även skrivit en bok med den ungefärliga titeln Idéer om makt i modernt shiitiskt 

tänkande med den arabiska titeln Naẓariyyāt al-sulṭa fī al-fikr al-siyāsī al-šīʿī al-muʿāṣir 

utgiven på Markaz al-ḥiḍāra li-tanmiyya al-fikr al-ʾislāmī, första utgåva 2015 (ʿAlī Fayyāḍ 

2015). Han har även lett ett forskningscentrum i 14 år.1 Han har alltså en gedigen akademisk 

bakgrund vid sidan av sin politiska karriär. Just nu sitter han i parlamentet för partiet Hezbollah.   

 

Ali Fayad hade inga planer på att gå in i politiken och hade ingen direkt koppling till den inom 

familjen. Han hade istället planer på att bli ingenjör och studerade i Italien, men i och med 

Israels invasion av Libanon ändrade han bana och han ville, som han uttryckte det, hjälpa sitt 

land. Detta var 1979. När Hezbollah började växa fram i början av 1980-talet (1985 officiellt) 

gick han direkt in i partiet. Det dröjde dock till 2009 innan han kom in i parlamentet. Under 

hela tiden arbetade han dock med andra, framförallt internationella frågor, för partiet.  

 

Den tredje personen jag intervjuade var Vera Yamīn som är en mycket känd politisk figur i 

Libanon. Jag valde att ha med henne därför att hon vann en utmärkelse som den starkaste 

kvinnan i libanesisk politik i år (” 2018 ”لبنان في سياسية إمرأة أفضل يمين فيرا ). Även därför att hon 

har en mycket nära relation till ledaren för sitt parti och en hög ställning. Hon syns också på tv, 

i tidningar och så vidare hela tiden. Hon verkar vara mycket insatt i det politiska spelet i 

Libanon. Hon arbetar nu som högsta samordnare och partiorganisatör (ungefär, munassiq på 

arabiska) för det kristna partiet Marada-rörelsen (Tayyār Al-Marada). Detta började hon med 

redan 2006 direkt när partiet grundades. Hon är den första kvinnan som haft en så hög ställning 

i partiet.  

 

Ledaren för partiets farfar var president i Libanon och andra i samma släkt innehar höga 

positioner i partiet. Vera kommer från samma by som den här familjen och de har en nära 

relation. Hon sitter inte i parlamentet än, men hon arbetar ofta som en slags talesperson för 

partiet. Redan när hon var 12 år arbetade hon på libanesisk tv och radio med program som 

handlade om politik. Hon blev mer engagerad i politiken på grund av inbördeskriget och den 

israeliska ockupationen. När hon var 13 år mördades ledarna för ett kristet parti av en milis som 

hörde till ett annat kristet parti, hon valde då att engagera sig politiskt. 

 

                                                      
 لمركز االستشاري للدراسات والتوثيق 1
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Sedan intervjuade jag May Chidiac (مي شدياق), en kvinna född 1963 med maronitisk bakgrund. 

Hon är med i undersökningen därför att hon också är en mycket viktig person i sitt parti. Även 

händelserna 2005 då hon nästan förlorade livet i ett attentat mot henne gjorde att jag blev 

intresserad av att höra hennes insikter om politiken i Libanon. Hon var tidigare journalist och 

nyhetsankare på en av de största TV-kanalerna (LBC) innan attentatet. Hon har gjort sig ett 

internationellt namn på grund av sitt arbete för yttrandefrihet och har bland annat fått en 

utmärkelse av UNESCO (”UNESCO Guillermo Cano Press Freedom Prize 2006 awarded to 

Lebanese journalist May Chidiac.” 2006). Efter attentatet mot henne har hon arbetat på sina 

akademiska meriter med en doktorsavhandling 2008 vid Université Pantheon Paris II Assas och 

sedan arbetat som lärare vid Notre Dame University – Louaize, ett privat katolskt universitet i 

Libanon.  

 

Politiskt jobbar hon med ett parti som heter al-Quwwa al-Lubnāniyya, men har inte kommit in 

i parlamentet än. Hon har varit aktuell två gånger. Hon arbetar som mediaansvarig i partiet.  

 

Nästa person var Salem Zahran ( زهران سالم ), en 37 årig politisk kommentator och journalist och 

även föreståndare för ett center ( اإلعالمي اإلرتكاز مركز ) för att lära ut konsten att göra politiska 

analyser, journalistisk och så vidare. Salem kontaktades därför att han är en mycket aktiv person 

i libanesisk politik, men som avskyr all sekterism och flera gånger avböjt att komma in i 

parlamentet. Han har mycket goda relationer till många högt uppsatta i olika partier och syns 

nästan varje dag på libanesisk tv. Han undervisar även på ett libanesiskt universitet. I intervjun 

beskrev han sig själv som mot alla former av fundamentalism och att religösa lägger sig i 

politiken. Hans bakgrund är inom sunniislam men organiserar sig inte politiskt utifrån det. 

 

Han tillhörde förut partiet al-Hizb al-Qawmī al-Sūrī, men är numera helt fristående. Flera 

politiska partier (bland annat Hezbollah) har försökt värva honom och ge honom en plats i 

parlamentet. Hans politiska arbete just nu handlar mest om att överbrygga sekterism, och därför 

arbetar han med flera politiker från olika partier (bland annat Hezbollah och Vera Yamīn som 

också intervjuats). 

 

Sedan intervjuades Inaya Ezzedine, född 1961, en mycket välutbildad kvinna med en bakgrund 

som läkare med specialistkompetens och studier och arbete utomlands bakom sig.  Inaya 

kontaktade jag därför att hon antagligen är den mest kända kvinnliga politikern i Libanon och 

även den enda kvinnan med sjal i parlamentet just nu. Utöver sin politiska karriär äger och 
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driver hon ett medicinskt laboratorium. Hon var den andra kvinnan någonsin att ha sjal på sig i 

det libanesiska parlamentet. Hon innehade innan valet 2018 en ministerpost med ansvar för 

administrativa reformer (den enda kvinnliga ministern). Hon har arbetat med flera frågor som 

berör kvinnor, som till exempel lagar för skydd mot våld mot kvinnor, skydd för minderåriga 

mot giftermål och så vidare. Hon vann i valet en plats i parlamentet igen i valet 2018. Hon har 

en shiitisk bakgrund och tillhör ”Amal-rörelsen” ( أمل حركة  Ḥarakat Amal) 

 

 

 

 

1.5 Intervjudesign  
 

Jag har valt att utgå ifrån den design av intervjuer som Bjarnegård använt i sin Gender, Informal 

Institutions and Political Recruitment. Precis som Bjarnegård påpekar (212) är intervjumallen 

jag använt mig av bara en ram. I en kvalitativ studie måste det finnas utrymme för att diskutera 

och ställa följdfrågor och följa den man intervjuar i hans eller hennes resonemang. Vissa 

personer måste man styra mer med frågor och andra uppskattar att prata mer själva. Bjarnegård 

har tre olika kategorier av personer hon intervjuar och därför tre olika intervjumallar, men 

eftersom jag bara intervjuar en kategori, politiker, så har jag valt att använda en intervjumall. 

Att politikerna har olika bakgrund och position leder till olika typer av intervjusituationer, men 

det betyder inte att man måste ha helt olika intervjumallar. Istället är intervjuerna anpassade till 

situationen eftersom sättet man ställer frågorna anpassas efter personen man intervjuar. 

Bjarnegård beskriver det så här: ”Depending on the position of the person interviewed, different 

questions were asked in a different manner.” (212)  

 

Bjarnegårds intervjufrågor är motiverade av de teorier hon använder. Eftersom jag i stort sett 

följt hennes val av teorier (men skalat ner saker) så passar frågorna i min situation också. 

Framförallt är frågorna anpassade efter att fånga upp hur informella institutioner, klientism och 

homosocialt kapital fungerar i partiernas rekryterings och urvalsprocesser. 

 

Frågorna är baserade på Bjarnegårds mall men inte kopierade rakt av. Först och främst var det 

för den här undersökningen för många frågor i Bjarnegårds mall och flera av dem väldigt lika 

varandra. Det är möjligt att det behövs fler frågor om man intervjuar någon som inte pratar 

särskilt mycket, men i den här intervjusituationen var det bättre med färre och ge mer utrymme 
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åt personen som intervjuas. Men antalet frågor var ändå ungefär 35 stycken, och det är möjligt 

att ännu färre hade varit bättre i efterhand.  

 

Ett par frågor ändrades även lite och några fler lades till. De viktigaste frågorna som lades till 

handlar om släktens ställning. Då kunde man lättare komma åt den aspekten av de informella 

nätverken som även Bjarnegård beskriver men inte har med i sin intervjumall.  

      

 I den här undersökningen hade man antagligen kunnat nå ett större antal intervjupersoner om 

man valde att skicka frågorna skriftligt istället för att ställa dem muntligt. Det finns dock många 

nackdelar med skriftliga frågor, som dessutom skulle förstärkas i den här kulturella kontexten. 

Vissa personer skulle tycka att det var obehagligt att svara muntligt på känsliga frågor, i det här 

sammanhanget kanske till exempel om hur man utser kandidater inom ett parti, men kanske 

skulle svara friare i skriftlig form. Ofta är det dock tvärtom, och i synnerhet i arabiska länder. 

När en intervjuad person öppnar upp sig i intervjusituationen talar han eller hon mer fritt. I den 

libanesiska kulturen tycker de flesta också om att prata mycket och gärna om sig själva. 

Skriftligt är det möjligt att man istället skulle få kortfattade, formella svar eller inga alls. 

 

I Metodpraktikan beskrivs intervjueffekter (243) som kan påverka svaren man får. En fara som 

kunde finnas i den här undersökningen vore att de man intervjuar pratar om saker de inte vet 

något om, för att visa den man intervjuar att man förstår något, eller för att hjälpa den man 

intervjuar. Ett annat problem vore om situationen inte skulle kännas trygg för de som intervjuats 

och de undviker att tala om sådant de känner till om den här uppsatsens huvudämne. Den här 

risken måste man säga är ganska stor eftersom intervjupersonerna visade sig vara ganska olika 

i sin relation till sina egna partier. Jag uppfattade det som att vissa såg sig mer som företrädare 

för sitt eget parti och av det skälet inte ville säga saker som skulle kunna verka dåligt för partiet. 

Andra talade mycket mer fritt och öppet om problem de stött på.  

 

Båda attityderna som jag såg i mina intervjuer kan ge viktig information, vilket de gjort i min 

uppsats. Men det är ganska olika typer av information man får fram. Det säger sig självt att man 

måste ta kritik mot politiska motståndare (att de är mer ojämställda, mer korrupta och så vidare) 

med en nypa salt. Men då kan man å andra sidan få en bild av hur de resonerar kring till exempel 

val av kandidater i andra partier. Detta var till exempel tydligt hos Vera Yamīn som jag 

återkommer till senare. 

 



 20 

2 Analys 
 

Informella institutioner 
 

För att engagera sig politiskt i Libanon måste man, precis som Bjarnegårds exempel från 

Thailand, gå vägen via politiska partier. De politiska partierna i Libanon är alla mer eller mindre 

starkt kopplade till någon grupp i samhället. Ideologisk inriktning på partierna är alltså mindre 

viktiga än vilken grupp (regional, religös, etnisk) den ses som en representant för. Det här leder 

till att till exempel partiprogram och formella saker som rör val av kandidater till parlamentet, 

val av personer till ledande ställning och så vidare sker genom mer informella kanaler. De här 

informella nätverken visar sig bland annat i hur och varför människor går in i ett parti. 

 

En av respondenterna, Nazih Mansour, var en av de mer frispråkiga respondenterna. Han är 

knuten till Hezbollah-partiet, och berättade att han själv valde att gå in i partiet. Han blev alltså 

inte uppsökt av partiet. Men innan han valde att göra politisk karriär arbetade han som advokat, 

närmare bestämt wakīl2, åt flera högt uppsatta personer inom Hezbollah: 

Jag jobbade som advokat från 1982-1996 och var wakīl qānūnī [juridisk 

representant] och mustaşār qānūnī [ungf. juridisk rådgivare] åt flera företag 

som var kopplade till partiet [Hezbollah].  

 

På frågan om hur han blev vald till representant (efter att ha gått in i partiet) till parlamentet 

återkommer han till detta: 

På grund av mitt jobb som advokat hade jag bra relationer inom och 

utomlands och det hjälpte mig att komma in i parlamentet. 

 

May Shidyaq från al-Quwwa al-Lubnaniyya-partiet gick inte in på särskilt mycket detaljer om 

relationerna som behövdes för att komma in i partiet och jag fick intrycket att hon inte var 

intresserad av att prata särskilt mycket om det. Men en viktig sak som kom fram i intervjun 

med henne, precis som i fallet med Nazih Mansour, var att May hade relationer till personer 

kopplade till sitt parti utanför den politiska sfären. På frågan om hon redan hade kontakter inom 

partiet innan hon gick med svarar hon:  

                                                      
2 En slags juridisk representant. 
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Min relation till partiet började när jag började jobba som journalist och 

jobba på företag som hörde till partiet (al-Quwwa al-Lubnaniyya). 

 

När jag frågade om när hon gick in i partiet och försökte få fram mer information om eventuella 

kontakter innan svarade hon ganska kort att:  

Som jag sade tidigare, min relation till partiet har börjat under kriget men 

jag var inte en aktiv del av partiet. Under de senaste åren har jag blivit en 

aktiv del av partiet. 

Utifrån svaren från bland annat May och Nazih får man en bild av att man upprättar en slags 

relation med ”partiet” (vilket det nu är fråga om) genom att till exempel arbeta på företag som 

ägs av eller på annat sätt är kopplade till partiet, eller ha kontakter med företagare som 

sympatiserar med eller är knutna till ett visst parti. I Nazihs fall nämnde han olika typer av 

arbetsrelationer med företagare knutna till partiet. Här verkar det inte vara tal om att partiet, 

Hezbollah, äger företag som i fallet med May, utan att företagarna har några typer av informella 

band till partiet.  

 

Det är uppenbart att gränserna mellan ett parti sett som en formell institution och de nätverk 

man ser i svaren från respondenterna inte är helt tydliga. Det visar även Mays svar där hon 

påpekar att hennes relation till partiet startade tidigare innan hon formellt gick med i partiet. 

Partierna och de politiska organisationerna fungerar alltså inte ensamma utan är snarare en del 

av mycket större strukturer. För att förstå dessa strukturer närmare måste man också förstå att 

Libanon, precis som Thailand i Bjarnegårds fall, är politiskt instabilt i betydelsen att den 

politiska kartan kan ritas om snabbt och att vilka kandidater som är på uppgång eller nedgång 

kan snabbt förändras.  

 

Bjarnegård skriver om situationen i Thailand så här: 

 

The highly unpredictable national political environment renders it unwise for political 

candidates to invest resources in building a local partisan organization, considering 

that partisan association is highly volatile. Informal and personal networks are a better 

and more secure political investment (Bjarnegård 2013, 156).  

 

Det här resonemanget stämmer mycket väl överens med situationen i Libanon. Särskilt 

konsekvensen av det som Bjarnegård beskriver: ”It is thus extremely difficult to make strategic 
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career movies by relying on any national, official, or formal political bodies.” (Bjarnegård 2013, 

155) Det här är en viktig sak som man kan se i fallet med Nazih. Han hade inga särskilda 

kontakter inom partiet, istället hade han kontakter med företagare som i sin tur hade en ställning 

i relation till partiet. I en situation, som den svenska, där tyngdpunkten i ett parti är dess formella 

aspekter, det vill säga att partiet i första hand är en typ av formell institution, blir den här typen 

av kontakter mindre viktiga eller helt ovidkommande. 

 

Om man fortsätter på bilden av partiet som uppbyggt av en formell och en informell del, där 

den informella ”sidan” inte har några tydliga gränser utåt. Den är inte begränsad av den formella 

”sidans” gränser. Tvärtom är den informella sidan av ett parti viktigare och det är snarare i 

hierarkierna där man måste klättra för att kunna komma uppåt i politiken också.  

 

Nazih förklarar till exempel hur han ser på skälen till kvinnors underrepresentation bland annat 

på det här sättet: 

Det är svårt för libanesiska kvinnor att bli aktiva i politiska jobb, speciellt i 

parlamentet, eftersom kvinnorna inte tidigt arbetade i politiken på ett brett 

sätt. Detta på grund av olika skäl. Det första skälet är ekonomiskt och det 

har spelat stor roll, eftersom kvinnornas ekonomi inte var självständig. Hon 

fick sina pengar från sin pappa, sin bror och så vidare. Även på grund av att 

arbetsmarknaden inte hjälpte kvinnorna till arbete och frihet. Men sedan när 

ändringen skedde i Libanon skedde den i flera steg. Kvinnorna gick ut från 

hushållen till utbildning och lärde sig nya kunskaper. Det andra steget var 

att de kom till arbetsmarknaden. Det tredje steget var att de fick ledande 

positioner på arbetsmarknaden på olika sätt.  Det fjärde steget var att de 

började jobba i polisen, militären och i offentlig sektor.  

 

Man förstår av Nazihs resonemang att han tänker att kvinnor måste erövra de här delarna av 

samhället innan man kan komma in i politiken och det verkar rimligt att tro att de här vägarna 

behövs för att få det nätverk som behövs för att komma någonstans i politiken. När man tittar 

närmare på vilka sektorer och på vilken nivå kvinnor är aktiva så ser bilden lite mer komplicerad 

ut. Enligt en artikel av Hayfa Tlaiss, The Impact of Gender, Family and Work on the Career 

Advancement of Lebanese Women Managers, är kvinnor närvarande på arbetsmarknaden i 

högre utsträckning än många grannländer där de utgör 32.3% av arbetskraften (2004) och ökar, 

medan de till exempel är 15% i Saudiarabien. Men om man tittar närmare på den här gruppen 

så arbetar en stor andel (62.2%) i sjukvård, socialtjänsten och liknande arbeten. Bara 16.6% av 
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kvinnorna som arbetar gör det i industrisektorn. Kvinnor innehar 2% av toppositionerna och 

13% på mellannivå (Tlaiss och Kauser 2011, 10). 

 

De sektorer som kvinnor arbetar i är ofta mindre viktiga för att nå en position i de informella 

nätverken och det är en delförklaring till varför kvinnor är underrepresenterade i politiken i 

Libanon. Det verkar alltså som att bilden av att Libanon där kvinnor är representerade i mycket 

större utsträckning i många fält och bilden av Libanon som ett mycket mer modernt land än 

många andra är delvis sann men också mer komplicerad. Det visar sig i att kvinnor når högre 

positioner i framförallt det privata näringslivet i mycket mindre utsträckning, och det verkar 

som att det är just höga positioner där som ger nödvändiga kontakter för att lyckas inom 

politiken. 

 

 

Klientelism 
 

Om man nu inte går in partierna av starka ideologiska skäl, varför går man in i dem? Om man 

fortsätter på bilden Bjarnegård använder sig av, att klientelism är ett system som öppnar dörrar 

åt vissa och stänger dem åt andra, kan man se att partierna i Libanon fungerar som ”gatekeepers 

to parliament” (Bjarnegård 2013, 151). För en person intresserad av politiskt arbete (oavsett 

drivkraft) är det nödvändigt att gå via partierna. Det gör att partierna har väldigt stor makt i att 

välja, stödja och lyfta fram kandidater. Drivkraften att gå in i politiken behöver inte påverka 

slutresultatet. Kassem skriver att: ”Women join parties voluntarily, motivated by personal 

interests and preferences, while their ascendance to leadership is contingent upon party politics 

and male elites.” (Fatima Sbaity Kassem 2013, 133).  

 

I de flesta intervjuer får man en inblick i processen då en person klättrar i ett parti går till. Vad 

som gör att en person blir vald till kandidat till parlamentet och inte en annan person. Det här 

får konsekvenser får den kvinnliga representationen. I intervjuerna ger flera av respondenterna 

svar som tyder på att det finns en ”ledning” i partiet som inte väljs genom formella procedurer, 

utan istället väljer vilka de vill stödja eller inte.  

 

Men de olika respondenterna ger mycket olika bild av den här ”ledningen”, ofta bara beskrivet 

som ”partiet”. May säger till exempel: ”När man ska bli en kandidat kollar partiet på kandidaten 

och ser att den har viktiga egenskaper som partiet vill ha och att den representerar partiet och 
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skyddar deras intressen.” Här inskärper hon lojalitet som en viktig sak, att kandidaten skyddar 

partiets intressen. 

 

En mer radikal beskrivning fick jag av Nazih Mansour, som säger det här om kandidaterna som 

partierna väljer ut: ”De bryr sig inte om vilken utbildningsbakgrund man har om man bara följer 

partiet. Det finns flera personer i parlamentet som inte har ambitioner och ingen utbildning.” 

 

Han fortsätter med att beskriva hur kandidaterna väljs ut så här:  

De väljer personerna som gör allting för partiet, och sorten av personer som 

de väljer är personer som inte är ambitiösa och som tillhör 3:e, 4:e, 5:e nivån 

av människor. De vill inte ha ambitiösa personer eftersom de inte vill att de 

ska konkurrera med de som styr i partierna. Eftersom de inte vill att de ska 

ta de höga positionerna i partiet.  

 

En annan respondent, Ali Fayyad, nämner inte någonting som kan tolkas som att han är en del 

av några informella institutioner utan framhåller ideologiska drivkrafter till varför han 

engagerade sig politiskt. Han var med vid grundandet av Hezbollah och skulle antagligen 

snarare kunna beskrivas som en del av själva ledningen. Han blev vald till parlamentet 2009 

men har en helt annan bild än Nazih av hur hans parti väljer representanter. De väljer enligt 

honom  

Den person som kan representera partiet på ett bra sätt. Att han är duktig på 

att prata, läsa ett tal och bra på att diskutera och acceptera andras åsikter. 

[…] De måste ha kunskap om samhället i allmänhet och hur politik fungerar. 

De måste också ha en vilja att arbeta för medborgarna. 

 

En annan sak han framhåller är att han måste ”visa att han finns”, det vill säga vara närvarande 

och synlig. Alis position i partiet och plats i parlamentet verkar påverka hans svar mycket. Han 

representerar sitt parti och ger mer en bild av hur saker borde vara, men det är svårt att veta om 

det faktiskt är så. Nazih Mansour tillhör samma parti men ger radikalt annorlunda svar. Nazih 

blev bara vald en gång och hans kanditatur omgavs av vissa rykten. 

 

På frågan om man behöver ha relationer och stöd för att kunna komma in i parlamentet ger Ali 

dock ett delvis annorlunda svar, som kanske visar mer på hur saker fungerar i verkligheten. Han 

sade att det finns ”starka politiska familjer som alla känner till i Libanon och att de ärver makten 
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från far till son, från farfar till son och så vidare” men att det ”inte finns bland shiiter”. Istället 

säger han att man ”måste tillhöra ett shiitiskt parti för att kunna komma in i parlamentet”.  

 

Det stämmer överrens med slutsatser som Fatima Sbaity Kassem dragit om partiernas roll i att 

komma in i parlamentet. I Libanon är det teoretiskt möjligt att komma in utan ett parti, men: 

”Indeed, findings from in-depth research in Lebanon confirms that all female candidates who 

could not secure their party´s nomination or were not party members ran as independents and 

lost.” (F. S. Kassem 2012, 23) Alis påstående om att makten ärvs kan förstås på lite olika sätt. 

Att verifiera eller dementera hans påstående ligger utanför den här uppsatsen, men själva 

påståendet visar på en idé om att sådana strukturer och relationer (familj, släkt) spelar en stor 

roll inom libanesisk politik. Dock menar han att det inom den grupp Ali själv tillhör inte går till 

så. Istället måste man tillhöra rätt parti. Det är möjligt att tolka det som att de informella 

institutionerna och klientelism finns, men det kan vara mer ”particentrerad” i vissa fall eller ha 

mindre koppling till partierna och istället ha mer koppling till exempelvis region, som i fallet 

med Vera Yamīn som nedan kommer tas upp. 

 

Inaya Izzedin i Amal-partiet - som annars svarade mycket kort på alla frågor som handlade om 

kontakter och behovet av ett personligt nätverk – svarar så här på frågan hur hon blev vald till 

kandidat: 

Den här frågan bestämmer ledaren i Amal-partiet. Och han bestämmer vilka 

kandidater han vill. Och jag fick reda på från talmannen att jag skulle bli en 

kandidat. 

Talmannen som Inaya refererar till kommer från samma parti, och utifrån sammanhanget förstår 

man att hon fått hjälp av honom att bli vald till kandidat. Så som Inaya och andra formulerar 

sig får man en bild av en ganska passiv relation mellan ledning och den som blir vald. Senare i 

intervjun säger hon att hon ”Jag brukar hela tiden fråga ledaren [talmannen, Nabih Berri] om 

politiska beslut”. Jag förstår det som att det är en personlig relation till ledaren och talmannen 

som öppnade dörren åt Inaya. 

 

Eftersom de informella nätverken går rakt igenom partierna, som bara blir en del av större 

nätverk, krävs det ofta en hög position (eller stöd från någon med en hög position) utanför 

politiken för att komma någonstans i politiken. Det betyder att kvinnor utan en sådan ställning 

utanför politiken har mycket svårt att nå en högre ställning inom politiken. För de kvinnor som 

ändå når långt har de ofta en dörröppnare som bygger på personliga relationer. Ett exempel på 
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en kvinna som har den här typen av personliga relationer och som tagit sig långt är Vera Yamīn. 

Till saken hör att hela ledarskiktet i partiet hon tillhör kommer från samma by, Ehden, i norra 

Libanon. 

 

Vera påpekar att hon har mycket goda relationer med ledaren och hon säger det här om hur hon 

kom in i politiken:  

 

Jag blev inspirerad av min bror som skrev och läste mycket, mest litteratur 

men också politik. Men på grund av min personliga relation med ledaren har 

jag fått mest hjälp av honom, Suleyman Frangieh, från början på grund av 

vår starka relation. Vi är som bröder och systrar. På grund av vad som hände 

med ledarens far och mor kämpade vi tillsammans för att grunda den här 

rörelsen. 

 

Salim Zahran svarade mer generellt på mina frågor om hur han uppfattade den politiska 

situationen i Libanon. Det han sade bekräftade dock det som andra av mina respondenter 

beskrev om deras egna väg in i politiken. Han inskärper släktrelationer som extra viktiga i det 

libanesiska samhället: 

I det libanesiska samhället och i de flesta samhällen i mellanöstern och 

arabvärlden betyder släktrelationer tyvärr så mycket att det är en 

obligatorisk väg om man vill nå makten. Majoriteten av de libanesiska 

politikerna, och resten av arabvärlden, ärvde politiken från sin familj, 

förutom några få.  

 

Salims svar nedan visar hur klientelismen fungerar både inom och utom partier. Han pekar på 

att man kan nå högt på två olika vägar, den ena är släktrelationer och den andra är vägen via ett 

politiskt parti. I båda fall måste man ha någon som kan hjälpa en framåt och öppna rätt dörrar. 

Att släkten är så viktig är lite annorlunda mot den situation som Bjarnegård beskriver där delvis 

andra strukturer bildar ”klientelist-nätverken”. Salim framhåller Inaya Ezzeddin som ett 

”lysande undantag” från regeln att man måste ha släktrelationer. Hon kom dock inte dit hon 

kom bara på grund av hennes egna meriter, enligt Salim, utan på grund av att partiledaren och 

talmannen (som nämndes tidigare) öppnade dörren åt henne:  

Men det finns lysande undantag i det libanesiska samhället. Till exempel den 

förra ministern Inaya Ezzeddin som blev en kandidat till parlamentet. Hennes 

sjal hindrade inte henne från att vara i regeringen och parlamentet. Detta på 

grund av hennes ledare [partiledare i hennes parti] som är talmannen i 
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parlamentet. Han är från en annan politisk skola än de andra i det 

libanesiska samhället. Han är annorlunda än den naturliga libanesiska 

inställningen i den här frågan. Han har inte sina barn eller släktingar i 

regering eller parlamentet.  

I alla situationer som beskrivs av Salim verkar det behövas olika typer av informella 

kontakter. Hur kandidater väljs verkar gå att beskriva, som Bjarnegård gör om 

situationen i Thailand, så här: ”Informality is the dominating feature of these 

processes, although they have formal elements…” (Bjarnegård 2013, 147) Men 

oavsett exakt formen för de informella nätverk (släktcentrerat, particentrerat osv), och 

här finns en väldigt stor överlappning mellan olika former, så behöver man någon som 

hjälper en. Salim beskriver de här olika, men ändå lika, vägarna bra genom att ge 

exempel från libanesisk politik: 

Den libanesiska kvinnan, precis som den libanesiska mannen, måste gå 

genom vägen ”politiskt arv” för att komma in i politiken. Som till exempel 

Bahiyya Hariri [kandidat till parlamentet för Ṭayyar-partiet], hennes bror 

var premiärminister och nu är hans son premiärminister. Eller genom ett 

organiserat politiskt parti, som Inaya Ezzeddin. Slutligen, kvinnan, precis 

som mannen, behöver den här obligatoriska vägen över [dvs familj, släkt] 

och in i politiken. 

 

Vera Yamīn säger också att familjekontakter är mycket viktiga, förutom i hennes egna parti. 

Hon säger: 

Kvinnorna som kommit till makten, vissa av dem tar över en plats då deras 

man eller någon annan manlig släkting dör. Jag accepterar att de ärver sina 

platser, men de ärver inte platsen för att själva göra någonting utan de sitter 

där för att hålla platsen åt sin son eller någon annan släkting. Så är det till 

exempel med Bahiyya al-Hariri. 

 

Flera respondenter pekar på att kvinnornas starka lydnad till partiet (i de fall där partiet verkar 

utgöra den främsta arenan för klientelistiska relationer) gör att de inte kan bygga upp några 

egna nätverk. Enligt till exempel Nazih Mansour är kvinnorna ”låsta” i sina egna (lägre) 

positioner i de informella nätverken. Han säger så här om kvinnorna i parlamentet: 

Kvinnorna som sitter i parlamentet kan inte handla eftersom deras beslut är 

låsta och de äger inte sina egna åsikter. De gör det som de blir tillsagda av 

den fraktion eller gruppering de tillhör och som de måste följa. Vi är långt 

borta från idéer om kvotering. 
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Vad man förstår är att det finns en typ av beroendeställning mellan kvinnorna (eller männen i 

samma situation) och ”ledningen” för det parti eller den fraktion de tillhör. Det här gör att de 

förväntas vara lojala med den grupp som hjälpt dem in. Jag intervjuade Nazih innan valet 2018 

och han kommenterade de 111 kvinnliga kandidaternas utgångsläge så här: 

Idag finns det till exempel 110 kvinnliga kandidater, men vi ser att kvinnorna 

inte stödjer varandra. Till exempel röstar inte kvinnorna på andra kvinnor 

utan följer bara sitt parti eller sin fraktion. Vi inom våra partier vet vem av 

de 110 kvinnorna som kommer att vinna eftersom besluten redan är fattade. 

Den kvinna vars far är den och den personen eller liknande, den personen 

kommer att kvinna. 

 

Nazih verkar mena att kvinnorna valts ut av ledande grupper i förväg, grupper och nätverk de 

själva inte har tillgång till. Han poängterar även att de valts ut på grund av deras relationer till 

manliga släktingar och liknande relationer. Det verkligen skälet, enligt Nazih, är alltså den 

status deras manliga släktingar har i de styrande sammanhangen. Han menar även att kvinnor 

måste starta kvinnoorganisationer som ett sätt att starta egna nätverk: 

För att kvinnorna ska bli aktiva i parlamentet behövs mer tid eftersom det 

inte finns kvinnoorganisationer i partierna. Till och med nu finns inte en enda 

kvinna som leder ett parti och det finns inte någon kvinnlig ledare för någon 

kommun eller leder något departement. 

 

Utan att gå in på alltför mycket detaljer om kvinnoorganisationer kan man i alla fall kort peka 

på att situationen är mer komplicerad än att högre andel kvinnliga partiaktiva kvinnor och 

kvinnoorganisationer automatiskt leder till högre andel av de ledande platserna. Det här 

beskriver bland annat Miki Caul i sin artikel Women´s Representation in Parliament: The Role 

of Political Parties. Det verkar som ett det finns ett generellt samband mellan partier med 

kvinnliga gräsrotsaktivister och högre andel representanter i parlamentet. I Cauls undersökning 

baserad på 68 partier i 12 västländer kan man dock se att det i flera fall är så att kvinnor är 

mindre representerade på gräsrotsnivå än på högre nivåer, vilket skulle motsäga idén om att 

högre representation på lägre nivå automatiskt leder till högre representation på högre nivå 

(Caul 1999, 88–90).  

 

På samma sätt visar Fatima Sbaity Kassem att det inte finns något direkt samband mellan partier 

med många kvinnor på gräsrotsnivå och hur stor del av ledningen i ett parti som är kvinnor i 

Libanon. Tvärtom finns i partierna hon undersöker i Libanon ett direkt motsatt samband där de 
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större (religösa) folkliga partierna har en större andel kvinnliga medlemmar men en lägre andel 

på ledande poster, och i de mer sekulära mindre partierna är förhållandet motsatt. Färre 

kvinnliga medlemmar men högre andel på ledande poster (F. S. Kassem 2012, 6). 

 

 

 

Vera Yamīn när hon blir tillfrågad om det är svårare för kvinnor att komma till makten, menar 

att kvotering är enda möjligheten:  

 

Jag önskar att varje kvinna som är ambitiös och som har kraft att komma in, 

ska slå sönder det här tabut. Men det riktiga problemet är i valsystemet. Det 

måste införas en lag för representanterna inför befolkningen och som 

garanterar aktiv kvinnlig närvaro. Både i parlamentet och bland ministrarna. 

Vi måste jobba hårt för att ge kvinnorna deras rättigheter och lämna idén att 

de behöver hjälp från någon sida. Då slipper vi vakna i sista minuten när 

regeringen och parlamentet bildas och undra var alla kvinnor, och då hämta 

några kvinnor som dekor. På så sätt sviker vi kvinnorna. Vi måste ha 

kvotering. Vi måste i alla fall försöka göra det under en mandatperiod eller 

två och se hur resultatet blir i samhället. 

  

Frågan om kvotering ligger utanför den här undersökningen. Men Veras problemformulering 

stämmer in på idén om att informella institutioner och klientelism. Både hur hon formulerar sig 

att lämna idén om att kvinnor behöver hjälp. Det vill säga frågan om kvinnor ska hjälpa 

varandra (bygga sina egna nätverk) eller få hjälp genom att få tillgång till de manligt 

dominerade nätverken.  

 

Homosocialt kapital 
 

Som delvis framkommit ovan under analysen av informella institutioner och klientelism är de 

informella nätverken och klientelist-relationerna ”könskodade” i att de förväntas ske mellan 

män och kvinnor som träder in i de sammanhangen gör det som undantag. Det visar sig kanske 

framförallt i idén som nämnts ovan att man ”ärver” den politiska makten. Vad det handlar om 

är då i första hand att sonen ärver makten från sin far, eller i vissa fall från sin bror. 

 

Det här är en klassisk form av ”homosocialt kapital”, att sonen ärver faderns prestige och 

ställning. Som Vera Yamīn nämnde (tidigare i uppsatsen) uppfattas många kvinnor som ärvt 
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sin politiska position som att de bara håller kvar platsen tills en son eller en bror kan ta över 

den. Kvinnorna har inte det homosociala kapital som krävs i den situationen. 

 

Ali Fayyad framhåller att det är ”mycket mycket svårt” för kvinnor att komma in i parlamentet, 

på grund av familj och andra saker. Men Ali menar också att de kvinnor som kommit in i 

parlamentet inte gjort ett gott intryck eftersom han menar att de nöjde sig med att bara sitta som 

symboler i parlamentet istället för att kämpa och driva frågor och arbeta tillsammans med andra 

kvinnor. Han menar också att kvinnorna har frihet och utrymme att gå så långt de vill men att 

de inte visat sig vara uppgiften mogen än. Han menar att det inte är männens ansvar att få in 

fler kvinnor i parlamentet utan kvinnornas eftersom inga formella hinder finns. 

 

Det verkar som att Ali, till skillnad från Nazih Mansour, pekar på partierna och valsystemets 

”yttre”, ”formella” struktur och där inte kan se några formella hinder för kvinnor att komma in. 

Nazih Mansour fokuserar istället uteslutande på de ”informella” nätverken och det homosociala 

kapital som krävs där för att komma fram. För Ali ligger ansvaret framförallt på kvinnorna att 

arbeta för att förbättra situationen, inte minst genom att själva bygga upp egna nätverk. Salim 

Zahran tycker sig se samma problem: 

Det arabiska samhället är tyvärr fortfarande ett mansdominerat samhälle, 

men libaneserna är i det yttre mer fria men i politiken ser man att kvinnan 

fortfarande har svårt att leka på politikens lekplats. Detta på grund av det 

mansdominerade samhället. Plus att kvinnorna tyvärr inte är aktiva och de 

förminskar sig själva. Och placerar sig själv i en stereotyp. 

 

I första hand ser Salim problemet som ett samhällsproblem, att det libanesiska samhället är 

mansdominerat. Men han menar också att kvinnorna ”förminskar sig själva” och ”placerar sig 

själva i en stereotyp” vilket kan förstås som att saknar männens sätt att vara i till exempel en 

situation i parlamentet. De saknar redan det kapital som gör man lyssnar på dem och så vidare. 

 

 

 

3 Avslutande reflektioner 
 

Den här undersökningen har varit ett kort försök att pröva hur väl ett antal teorier kan förklara 

situationen i Libanon. Som tidigare nämnts har många påpekat att kvinnor i Libanon är väl 
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representerade på arbetsmarknaden, på universiteten och så vidare, men att politiken har varit 

ett fält med en väldigt stor manlig dominans. För att förklara varför det är så ville jag se om 

begreppen informella institutioner, klientelism och homosocialt kapital kunde förklara den här 

stora skillnaden mellan olika delar av det libanesiska samhället. 

 

Jag har påvisat, med hjälp av teorierna, att kvinnor är mindre representerade än män i politiken 

därför att de har mindre tillgång till informella nätverk av olika slag. Under intervjuerna har 

flera olika typer av informella relationer nämnts; familjerelationer (till manliga släktingar i 

första hand), relationer till inflytelserika personer knutna till partiet (till exempel företagare), 

relationer till personer i ledande positioner inom partierna. I alla situationer verkar det behövas 

den här typen av relationer för att nå långt inom libanesisk politik. 

 

Det har också visat sig att idén om att kvinnor är väldigt närvarande i det libanesiska samhället 

stämmer bra, men att de delar av samhället som behövs för att bygga upp de här viktiga 

personliga nätverken verkar saknas. Kvinnorna saknas i höga positioner i det privata 

näringslivet till exempel, och det verkar vara en viktig arena för att bygga upp ett nätverk, som 

visade sig i flera intervjuer.  

 

På grund av frågornas lite känsliga natur är det ganska svårt att få tillförlitlig information om 

exakt hur de här relationerna fungerar, men tillräckligt mycket har kommit fram under 

intervjuerna, och som jag har lyft fram, för att bekräfta de teoretiska utgångspunkter jag valde. 

Den delen som varit svårast att helt bekräfta har antagligen varit att exakt peka på hur 

homosocialitet fungerar i praktiken bland politikerna och hur det påverkar valet av kandidater 

till exempel. Ofta förstår man det mer indirekt än direkt. 

 

 

 

 

4 Appendix: intervjufrågor 
 

Intervjufrågorna är baserade på Bjarnegårds (Bjarnegård 2013, 214–16), men jag har 

tagit bort några som inte var relevanta för mig och lagt till egna som passar situationen 

i Libanon bättre. Frågorna ställdes på arabiska och här följer en svensk översättning. 
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Först kommer frågorna i den ordning de ställdes, sedan är några av de viktigaste 

frågorna ordnade tematiskt efter vilket teoretiskt begrepp det försöker förklara eller visa 

på. Beroende på hur respondenterna svarade kan givetvis en fråga som framförallt letar 

efter klientelism visa på homosocialitet och tvärtom. 

 

Frågor i den ordning de ställdes 
  

Med dina egna ord, berätta lite om din personliga bakgrund och hur du hamnade i den 

position du är nu? 

Din utbildning? 

Är din familj i politiken? 

Professionell karriär? 

 

Hur länge har du varit aktivt involverad i politiken och på vilken nivå?  

För vilket parti eller partier har du arbetat? 

Snälla berätta om hur, när och varför du bestämde dig för att gå in i politiken? 

Vem eller vad påverkade dig att gå in i politiken? 

När du bestämde du dig för att du ville? Var det lätt? Hur gick det till? Vem hjälpte dig? 

Hur bestämde du dig vilket parti du ville stödja? 

Hade du redan kontakter i partiet? 

Gick du först till partiet, eller kontaktade partiet dig? Om det senare vem bad dig bli 

kandidat? 

Visste du vad som krävdes av dig för att bli kandidat? 

Vilken fraktion tillhör du? 

 

Har du några politiska mentorer eller personer som har hjälpt dig genom hela din 

politiska karriär (inom partiet, i ett annat politiskt parti eller utanför den politiska 

världen)? 

Vem är det, kan du namnge dem? 

Hur har de hjälpt dig? 

Är släkten viktig? 

 

Hur hålls valet centralt? Vem är involverad i valet av kandidater och vad är deras 

position i partiet? 
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Vem fattar det slutgiltiga beslutet om kandidater? 

 

Vilken typ av kandidater söker man i allmänhet? Vilka egenskaper är användbara och 

vilken typ av personlighet behöver du? 

 

På vilket sätt påverkar en persons lokala ställning hans eller hennes möjligheter att bli 

kandidat? 

Hur tänker du om kampanjfinansiering för kandidater? 

Skulle du säga att kandidatens syn på partipolitiken eller kandidatens lokala popularitet 

är det viktigaste? 

 

Vilka är de viktigaste skillnaderna i valprocedurer för valkretsar och för partilistan, 

enligt dig? 

Vem är ansvarig för partilistan nominering? 

Vilken grupp förbereder listan över potentiella kandidater? 

Vilken grupp eller person har det sista ordet? 

 

Hur utförs valet av kandidater i den del av landet du kommer från / som du 

representerar? Var vänlig och var så specifik som möjligt och använd exempel! 

Vilka är det som är involverade i att diskutera kandidatval i den del av landet du kommer 

ifrån och vad är deras ställning inom partiet? 

Var ligger det slutgiltiga beslutet om kandidater i området? 

Vilka är de viktiga politiska frågorna i området? 

Hur mycket och hur påverkar olika lokala förväntningar på kandidaterna i 

urvalsprocessen? 
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