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1. Inledning  
 

I Afghanistan har den politiska sfären i stor utsträckning varit dominerad av män. De 

könade normer som finns i samhället har lett till att män har haft monopol över den 

politiska makten under en lång period. Detta gör det svårt för afghanska kvinnor att ha 

en aktiv roll eller ’’ta mer plats’’ i politiska frågor, i jämförelse med männen. Detta 

har i sin tur lett till att de goda egenskaperna för skickliga politiker förknippas oftast 

med ”maskulina” egenskaper. Detta kan vara ett exempel på könade normer, som kan 

ha en negativ inverkan på kvinnors politiska handlingsutrymme. De könade normer 

leder till att kvinnliga ledamöterna handskas med en del jämställdhetsproblem som 

förekommer i deras politiska verksamhet. Dessa jämställdhetsproblem som har sin rot 

i de könade normer och förväntningar skapar hinder för kvinnors politiska 

handlingsutrymme i dess politiska vardag1.  

 

I följande intervjustudie behandlas de hinder och begränsningar som de afghanska 

kvinnliga politikerna upplever i den politiska arenan. Dessa begräsningar/hinder 

studeras genom tre specifika områden nämligen: krav och förväntningar, bemötande 

och härskartekniker. Dessa tre områden i sin tur skall studeras genom sju olika 

indikatorer. Dessa sju indikatorer är: formella krav, informella krav, hot, 

diskriminering, objektifiering, osynliggörande och förlöjligande. Krav och 

förväntningar skall studeras genom formella och informella krav. Bemötande skall 

studeras genom hot och diskriminering. Härskartekniker skall studeras genom 

objektifiering, osynliggörande och förlöjligande. Målet med att studera dessa 

indikatorer är att besvara studiens frågeställning.  

 

1.1. Vad är könade normer och förväntningar? 

Det är viktigt att redogöra i första steg vad könade normer och förväntningar är eller 

hur kommer det användas i denna undersökning. Könade förväntning och normer är 

ett väldig brett begrepp och kan tolkas väldig olika. Könade normer och förväntningar 

kan bl.a. vara praktiker och normer som kan innebära negativa könsrelaterade 

konsekvenser för kvinnor. Det finns en del normer och praktiker som diskriminerar 

samt begränsar kvinnor och dess möjligheter inom den politiska sfären.  

																																																								
1	https://8am.af/x8am/1394/01/24/challenges-of-women-the-levels-of-the/ (hämtad 2018-09-18) 
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 Ett exempel på dessa normer kan vara, att kvinnornas främsta roll är att bli en bra 

mor och hustru. De är förväntade att fokusera på att bli en bra mor och hustru istället 

för att bekymra sig över sina rättigheter och situation. Dessa könstereotypa roller och 

könade normer kan i sin tur ha ett negativ inverkan på kvinnors möjligheter i 

mansdominerande sfärer. Detta beror på att kvinnor kommer in i arbetsplatser som 

anses vara maskulina och inte uppför sig utifrån sina kvinnliga roller och därmed blir 

de socialt sanktionerade. De utsätts även för sexuella trakasserier och sexistiska 

kommentarer (Burgess & Borgida, 1999: 673-675).  

 

1.1.2 Vad är härskartekniker? 
	
Det är ett sätt att bibehålla den politiska makten på ett negativ sätt. Härskartekniker är 

en metod att erhålla makt genom att förtrycka andra. Generellt sätt används 

härskartekniker i olika slag gentemot kvinnor för att begränsa deras politiska 

möjligheter och villkor. Det finns några klassiska härskatekniker som systematisk 

drabbar kvinnorna och dess möjligheter och villkor i den politiska sfären. Några 

exempel på de klassiska härskarteknikerna är: osynliggörande, förlöjligande, 

objektifiering, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skam 

och skuld m.m. (Nyberg m.fl. 2015, 4-5). De härskartekniker som kommer att 

behandlas i denna studie är: osynliggörande, förlöjligande och objektifiering. Dessa 

tre härskartekniker kommer att redogöras senare i uppsatsen under avsnittet analytisk 

ramverk. 

 

1.2 Den politiska bakgrunden  
Könskvotering har varit en populär lösning för att kunna bekämpa ojämställdheten 

mellan könen i samhället och framförallt på den politiska arenan. Det huvudsakliga 

syftet med könskvotering har varit att effektivt öka kvinnors formella representation. 

Könskvotering kan bidra till att minska ojämställdheter mellan könen i den politiska 

arenan.  

Det finns tre typer av kvoteringssystem: frivillig partikvotering, lagstadgad och 

reserverade platser. Det som skiljer lagstadgad kvotering från reserverade platser är, 

att det finns lagar gällande nominering av kvinnor på vallistor. Dessa nedskrivna 

lagar/konstitutioner kräver att en viss andel kvinnor bör nomineras på alla partiers 

kandidatlistor (Zetterberg, 2009: 12).   
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I Afghanistan används ett kvoteringssystem med reserverade platser och lagen om 

könskvotering stadgades 2004. Afghanistans parlament är uppdelat i två kammare, 

Wolesi Jirga = (House of people or Lower house) och Mashrano Jirga (Upper house/ 

House of elders). I den första kammaren finns det 249 platser och i den andra 

kammaren finns det 68 platser; alltså finns det totalt 317 platser i Afghanistans 

parlament. Enligt den nya konstitutionen är 20 % av alla platser i både kamrarna 

reserverade för kvinnor (Fleschenberg, 2016:10). I den första kammaren med 249 

platser, sitter det 69 kvinnor och i den andra kammaren med 68 platser, sitter det 18 

kvinnor. Därmed har denna konstitution haft en betydelsefull roll redan från starten, 

framförallt när det kommer till kvinnornas formella representation. 

 

Konstitutionen bidrar till att öka kvinnors politiska delaktighet i Afghanistan. Den har 

även bidragit till en ökad social delaktighet bland kvinnorna i Afghanistan. Därmed 

har konstitutionen varit betydelsefull för kvinnornas rättigheter och deras situation i 

Afghanistan (Fleschenberg, 2016:7). Idag sitter 26% kvinnor i den första kammaren 

och 27% i den andra kammaren (Inter-Parliamentary, 2018)2.Detta innebär att fler 

kvinnor kommer in i parlamentet utöver den lagstadgade gränsen på 20% som 

säkerställs genom de reserverade platserna. Detta är en ökning från 4% som var innan 

konstitutionen fastställdes (Hughes, m.fl. 2011, 617). Detta innebär en betydelsefull 

utveckling för kvinnors formella representation i parlamentet. Idag sitter alltså 27% 

kvinnor i Afghanistans parlament och representerar kvinnor och deras intressen. 

Dessa siffror kan självklart upplevas som låga och långt ifrån jämställdhet men 

utvecklingskurvan pekar uppåt.  

1.3 Problemformulering  
Utifrån bakgrunden som presenteras ovan om hur representationen ser ut i 

Afghanistan, går det att konstatera att den politiska sfären i större utsträckning varit 

dominerad av män. Detta innebär att kvinnorna är fortfarande en minoritet i den 

politiska sfären men även i andra offentliga sektorer. Jämställdhetsfrågan har därför 

varit aktuellt att studera ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Den centrala anledningen 

bakom att studera jämställdhetsfrågan ur ett statsvetenskapligt perspektiv är att 

förbättra kvinnors situation i det rådande samhället.   

																																																								
2	http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm (hämtad 2018-09-18)	
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Det afghanska parlamentet återspeglar afghanska kvinnors situation i samhället.   Det 

har pågått krig i flera decennier i Afghanistan och detta har lett till politiskt och 

socialt instabilitet i landet. Den politiska instabiliteten i landet har lett till att kvinnor i 

större utsträckning stannat hemma och inte har haft möjlighet att studera, arbeta och 

delta i politiska frågor (Klemetti 2007, 15-16). Idag, har situationen blivit bättre i 

många avseende vad det gäller kvinnors möjlighet att studera och arbeta. Dock ser vi 

fortfarande att kvinnorna inte har samma möjligheter i jämförelse med männen (Yari, 

2015)3. Enligt det statsvetenskapliga perspektivet råder det ett jämställdhetsproblem 

mellan män och kvinnor i sådana sfärer. 

 

Idag är det 27 % kvinnor som sitter i det afghanska parlamentet. Detta är en ökning 

från 4 % innan könskvoteringslagen fastställdes 2004 (Hughes, m.fl. 2011, 617). 

Detta visar att kvinnor i större utsträckning har stöttat på problem och hinder för att 

komma in politiken, och få en legitim plattform för att uttrycka sina politiska röster. 

Mot denna bakgrund ägnar sig denna studie att studera kvinnors möjligheter och 

villkor inom den politiska sfären. Enligt det statsvetenskapliga perspektivet råder det 

ett jämställdhetsproblem mellan män och kvinnor i Afghanistan. Det har skett en 

förbättring efter införandet av könskvoteringslagen 2004, men den politiska sfären 

domineras fortfarande av männen. Detta betyder att kvinnors politiska position har 

varit ett kontroversiellt ämne både inom och utanför den statsvetenskapliga världen. 

Därmed finns det en stor intresse för forskning kring ämnet både inom och utanför 

den akademiska världen. Detta väcker mitt intresse att studera samt analysera 

kvinnors möjligheter och villkor inom den politiska sfären. Därför är det 

intresseväckande för mig att studera just de förtroendevalda kvinnors möjligheter och 

villkor när det gäller att driva sina politiska uppdrag.  

Det är även intressant att undersöka om dessa kvinnliga ledamöter stöter på eventuella 

hinder och begränsningar när de bedriver sina politiska uppdrag. Därmed kommer 

denna studie att behandla de afghanska kvinnliga ledamöters möjligheter och villkor, 

när det gäller att bedriva sina politiska uppdrag. Studies slutgiltiga ambition är att 

kunna bidra till nya kunskaper samt en djupare statsvetenskaplig förståelse kring de 

afghanska kvinnliga ledamöters upplevelser och erfarenheter, när det gäller att 

bedriva sina politiska uppdrag.   

																																																								
3	https://8am.af/x8am/1394/01/24/challenges-of-women-the-levels-of-the/ (hämtad 2018-09-18)	
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1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka de afghanska kvinnliga ledamöters 

möjligheter och villkor när det gäller att driva sina politiska uppdrag. Detta ska 

genomföras genom semistrukturerade intervjuer med några kvinnliga politiker.  

Målet med dessa intervjuer är att få en inblick kring afghanska kvinnors möjligheter 

och villkor när det gäller att driva politiska uppdrag i parlamentet. Dessutom skall 

denna undersökning studera eventuella svårigheter och begräsningar som afghanska 

kvinnliga ledamöter stöter på när det bedriver sina politiska uppdrag.  

 

Det har varit få studier kring afghanska kvinnliga ledamöters möjligheter och villkor 

inom den politiska sfären. Därmed blir relevant samt intressant att forska i ett ganska 

oberört område; eftersom det kan bidra till eventuell nya kunskaper eller bidra till en 

djupare förståelse av ämnet. Därmed den främsta ambitionen med denna 

undersökning är att skapa en bredare förståelse kring de afghanska kvinnliga 

ledamöternas möjligheter samt villkor när det gäller att driva politiska uppdrag. Detta 

skall undersökas utifrån det empiriska materialet (intervjuerna); som innefattar dessa 

kvinnliga ledamöters upplevelser, erfarenheter och uppfattningar kring sina 

förutsättningar och villkor när det gäller att driva politiska uppdrag.  

 

Den centrala teorin som kommer att tillämpas är att de könade normer, värderingar 

och könstereotypa roller som existerar i samhället. Detta kan ha ett negativ inverkan 

på kvinnors möjligheter och villkor i den politiska sfären. Enligt denna teori drabbas 

kvinnorna systematisk av härskartekniker i olika slag. Detta i sin tur påverkar deras 

möjligheter och villkor i den politiska sfären (Erikson 2017: 2). Denna teori tillämpas 

i tidigare forskning och kommer även att tillämpas i denna studie, för att undersöka 

om det går att hitta liknande mönster i Afghanistans fall.  

1.5 Frågeställning  
För att kunna besvara studiens syfte formulerade jag följande frågeställning:  

Hur upplever de afghanska kvinnliga ledamöter sina möjligheter och villkor när det 

gäller att bedriva sina politiska uppdrag?  

Stöter de afghanska kvinnliga ledamöter på eventuella könsrelaterade begränsningar 

och svårigheter när de bedriver sina politiska uppdrag?  
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1.6 Avgränsningar 
 
Undersökningen kommer att studera de afghanska kvinnliga ledamöternas möjligheter 

samt villkor i parlamentet. Undersökningen kommer därför enbart att ta hänsyn till 

kvinnors upplevelser och erfarenheter när det gäller att bedriva politiska uppdrag.  

Detta innebär att det är enbart kvinnliga ledamöter som kommer att intervjuas och 

därmed studiens fokus kretsar enbart kring kvinnornas perspektiv. De afghanska 

kvinnliga ledamöters upplevelser kring sina förutsättningar i parlamentet kommer att 

undersökas utifrån tre olika analysbegrepp som är följande: krav och förväntningar, 

härskartekniker och bemötande. Dessa analytiska begrepp i sin tur kommer att 

behandlas utifrån sex indikatorer som är följande: 

1. formella krav 

2. informella krav 

3. hot 

4. diskriminering  

5. objektifiering  

6. osynliggörande  

7. förlöjligande 

 

   

Den historiska bakgrunden i denna undersökning behandlar enbart de viktigaste och 

mest relevanta perioderna i Afghanistans historia. Den historiska bakgrunden 

behandlas från 1900-talet fram till idag. Den behandlar enbart kvinnornas situation 

under olika tider. Därmed avgränsas den historiska bakgrunden till att endast beskriva 

kvinnornas politiska och sociala situation.  

1.7 Historisk bakgrund 
 

I detta avsnitt behandlas några viktiga perioder i Afghanistans historia. Urvalet för 

just dessa perioder beror framförallt på undersökningens syfte. De afghanska 

kvinnorna är centrala i denna undersökning, därmed behandlas de historiska epoker 

som har spelat en viktig roll kring kvinnornas situation och rättigheter.  Den historiska 

bakgrunden ger en överblick på kvinnornas situation i sin helhet men även den 

politiska sfären.  Den historiska genomgången är viktig för att förstå kvinnornas 

situation i den politiska sfären.   
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I början av 1900-talet genomförde kungen Amir Amanullah en del radikala 

förändringar i Afghanistan. Kungen Amanullah strävade efter att modernisera 

Afghanistan både när gäller politik och socialt. Han strävade efter att utveckla 

kvinnors rättigheter och möjligheter i samhället.  Därmed genomförde han en del 

reformer bl.a. gällande skolväsendet t.ex. öppnades särskilda flickskolor. Kvinnorna 

hade möjlighet att studera utomlands. Amanullah genomförde även en del reformer i 

äktenskapsregler, t.ex. minimum ålder för äktenskap höjdes, dessutom fastställde han 

att män och kvinnor var lika värda i den offentliga sfären. Han förbjöd även 

kvinnorna att bära slöja. Dessa reformer ledde till att kvinnorna kunde även enklare 

röra sig fritt (utan manligt sällskap). Dessutom ökades kvinnors delaktighet i 

arbetsmarknaden. Det är däremot värt att nämna att dessa förändringar skedde genom 

våld och endast innefattade kvinnorna i storstäderna. Dessa reformer hade inte någon 

inverkan på kvinnorna som befann sig i småstäder och landsbygden (Klemetti, 2007: 

12).  

 

Kungen Mohammed Zahir tillträdde 1933, efter Amanullahs bortgång. Zahir hade 

liknande ambitioner som Amanullah kring att modernisera Afghanistan. Han fortsatte 

på samma spår som Amanullah. Under Zahirs tid ökade kvinnornas delaktighet i 

arbetsmarknaden, detta i sin tur gav kvinnorna ett ökad ekonomiskt stöd och frihet. 

Den viktigaste reformen som ägde rum under Zahirs tid var att kvinnorna 

inkluderades i regeringen för första gången. År 1964 skrevs den första konstitutionen i 

Afghanistan och därmed innefattades regeringen av fem kvinnor. Denna konstitution 

år 1964 bidrog till att kvinnorna fick rösträtt för första gången i Afghanistans historia 

(ibid, 13). 

 

Kvinnorna upplevde en förbättring kring sina rättigheter och situation i Afghanistan 

från 1984 och början på 1990-talet. Delaktigheten i arbetsmarknaden ökade bland 

kvinnorna, samt att en ny lag kring lönen mellan könen. Den nya lagen innebär lika 

lön för kvinnor och män i offentliga sektorer. Dessutom förbjuds könade 

diskriminering gentemot kvinnor på arbetsmarknaden. Kvinnliga studenter ökades 

markant på universiteten. Det var 57 % kvinnliga studenter som studerade på Kabuls 

universitet 1984 (Hadi, 2006: 10). 
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År 1991 tog Mujahedin över makten. Mujahedin bestod av olika religiösa grupper och 

dess politiska mål var att frigöra Afghanistan från dåvarande Sovjetunion, men det 

slutade med fyra års inbördeskrig. Detta innebar negativa förändringar för afghanska 

kvinnorna kring dess sociala och politiska rättigheter. Dessa fem år av Mujahedins 

styre innebar politisk och social instabilitet i landet. Dessutom var kvinnors situation 

relativt dålig under denna regim. Några exempel på detta var barnäktenskap, 

tvångsäktenskap, våldtäkter och kidnappningar bland flickor och kvinnor. Dessutom 

hade kvinnorna förlorat sin legitima roll i den politiska och sociala sfären, och blev 

endast ett objekt för att tillfredsställa männen och deras behov. Däremot hade 

flickorna fortfarande möjlighet att gå till skolan men p.g.a. den osäkerheten som rådde 

i landet vågade inte flickorna att vistas utomhus ensamma. Detta i sin tur ledde till att 

många flickor avstod från att gå till skolan, och därmed minskades antalet utbildade 

kvinnor (Klemetti 2007, 15-16).  

 

Talibaner kom till makten 1996 och regerade fram till 2001. En av konsekvenserna av 

denna regim var att alla moderniseringsreformer utvecklades i motsatta riktning. 

Talibanerna etablerade den nya regimen baserade på Islam och sharialagar. Kvinnorna 

fick inte “synas”’ i samhället p.g.a. den nya regimens uppfattning av islam. 

Kvinnorna förlorade sina grundläggande friheter såsom att gå till skolan, arbeta eller 

vistas utomhus ensam. Alla flickskolor stängdes ner och kvinnorna var tvungna att 

bära burka. Detta var något nytt framför allt för dem kvinnor som befann sig i 

storstäder. Under talibanernas styre hade kvinnors situation försämrats och de blev 

alltmer begränsad i samhället (ibid: 16-17).  

 

Spåren av talibanernas styre finns än idag. Det finns många allvarliga problem som 

kvinnorna stöter på i Afghanistan. De konservativa normerna och traditionerna 

försvårar kvinnornas situation även idag, både vad det gäller i den sociala och 

politiska sfären. Extremt hög analfabetism, fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot 

kvinnor är bara några få exempel. Fyra decenniers krig och politisk instabilitet har lett 

till att kvinnorna är väldigt begränsade i den politiska sfären. Kvinnorna har inte 

tillgång till utbildning i alla delar av Afghanistan p.g.a. de rådande traditionella 

normerna och förväntningarna. Idag, är kvinnornas formella representation i 

parlamentet 27 %4.   

																																																								
4	http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm (hämtad 2018-09-18)	
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Däremot stöter kvinnorna på många problem och utmaningar som förekommer i deras 

politiska verksamhet (Yari, 2015)5. Denna studie kommer att studera några av dessa 

problem och utmaningar som kvinnorna stöter på i det afghanska parlamentet.  

																																																								
5	https://8am.af/x8am/1394/01/24/challenges-of-women-the-levels-of-the/ (hämtad 2018-09-18)	
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2. Tidigare forskning och Teorianknytning  
 
I detta avsnitt, i första steg redogörs tidigare forskning kring afghanska kvinnor inom 

den politiska sfären. Därefter presenteras tidigare forskning kring könade normer, 

förväntningar och könstereotypa roller och dess inverkan på kvinnors möjligheter och 

villkor inom mansdominerande sfärer. Slutligen presenteras analytiska ramverken för 

denna studie.  

Det finns en rad olika forskningar som har fokuserat på kvinnors situation inom den 

politiska sfären. Majoriteten av dessa forskningar har ägnat sig bl.a. att undersöka hur 

svårt är det för kvinnorna att komma in i politiken. Det finns även flera forskningar 

kring hur könade normer och förväntningar har ett negativ inverkan på kvinnor 

möjligheter i olika sfärer. Några exempel på dessa tidigare forskningar kommer att 

presenteras nedan. 

Hadi (2006) har undersökt kvinnors ledarskapsförhållande i Afghanistan. Denna 

studie har ägnat sig att undersöka afghanska kvinnors ledarskap i relation till religiösa 

och traditionella värderingar i Afghanistan. Vidare har forskaren undersökt hur 

religiösa och traditionella värderingar påverkar kvinnors ledarskapsroll i olika sfärer 

och samhället i generellt sätt. Studien resulterade att de religiösa värderingarna, 

kulturen samt traditioner begränsar kvinnorna att nå ledarskapsroller/ chefskap 

positioner inom olika sfärer. Studien även påpekar att det patriarkala samhället samt 

dess konservativa normer kring kvinnors förhållningssätt begränsar kvinnorna att nå 

ledarskapsroller och chefskap positioner i samhället.   

Amini m.fl. (2011) har undersökt de afghanska kvinnors möjligheter och svårigheter 

att komma in i den politiska sfären. Denna studie behandlar och lyfter upp de mest 

centrala hinder och utmaningar för att komma in i politiken. Studien har fokuserat 

enbart på att beskriva vägen in till politiken och inte situationen för kvinnorna inom 

den politiska sfären. Studien har även gett förslag på en del viktiga strategier kring 

hur kvinnorna kan effektiv samla in röster för att komma in i parlamentet. 

Undersökningen resulterade att kvinnorna har väldigt svåra villkor och dåliga 

förutsättningar att komma in i politiken i jämförelse med männen. Detta beror framför 

allt på de konservativa, traditionella normer och värderingar i samhället. De stöter på 

många hinder bl.a. säkerhet, strak motstånd från religiösa och konservativa i landet 

m.m.  
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Partis m.fl. (2014) har behandlat Afghanska kvinnors möjligheter och villkor kring 

politiskdelaktighet. Denna studie har behandlat hur ser ut kvinnors möjligheter att 

kandidera sig? Vilka problem handskas de med, på vägen till att kandidera sig och när 

det gäller att delta i politiska frågor? Denna intervjustudie baserades på 70 kvinnliga 

kandidaters erfarenheter och upplevelser kring sina möjligheter och villkor att 

kandidera sig samt att delta i poliska frågor. Studien resulterade att dessa kvinnliga 

kandidater stöter på allvarliga hinder under kandideringsprocessen. Studien visar hur 

svårt det är för kvinnorna att ha en politiskdelaktighet och att kandidera sig. Kvinnors 

politiskadelaktighet hotas dagligen på olika sätt. Studien har behandlat de mest 

centrala faktorer som har en negativ inverkan på kvinnors politiskadelaktighet. Dessa 

faktorer är bl.a. det patriarkala samhället, religiösa och traditionella normer och 

förväntningar, extrem hög analfabetism och den lång variga kriget.   

Fleschenberg (2016) undersökte afghanska kvinnors representation i parlamentet i 

relation till könskvoteringslagen som införde 2004. Studien har ägnat sig att studera 

hur könskvoteringslagen har påverkat afghanska kvinnors formella, deskriptiva, 

substantiella och symboliska representation i parlamentet. Studien resulterade att 

kvinnors deskriptiva representation har ökat markant efter könsvoteringslagen 

fastställdes 2004. Däremot kvinnors substantiella representation har mer eller mindre 

varit misslyckad. Detta bl.a. beror på att det politiska systemet är korrupt. De 

kvinnliga politiker som kommer in i parlamentet genom kvoteringslagen är mer eller 

mindre “tvungna” att kompromissa om sina politiska preferenser för att kunna sitta 

vid makten och behålla sin politiska position.  

 

Det finns många forskningar som har studerat afghanska kvinnors förutsättningar att 

komma in i politiken. Däremot finns det inte tillräckligt mycket forskning kring 

afghanska kvinnors möjligheter inom parlamentet. Det som skiljer denna studie från 

andra tidigare forskningar kring afghanska kvinnliga politiker är; att denna studie 

kommer att behandla afghanska kvinnliga ledamöters möjligheter och villkor när det 

gäller att driva politiska uppdrag.  Därmed kommer denna studie vara unik och bidra 

till nya kunskaper i ett ganska oberört forskningsområde.   
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2.1 Teorianknytning  
Frågan om kvinnors handlingsutrymme och situation inom olika sfärer har varit ett 

populärt forskningsområde. Därmed har flera studier ägnat sig att undersöka hur de 

könade normer och förväntningar påverkar kvinnors möjligheter inom olika sfärer.  

 

Krook m.fl. (2011) behandlar i sin artikel ’’Gender, Politics and Institutions: 

Towards a Feminists Institutionalism’’ hur de könade normer och förväntningar 

påverkar kvinnors handlingsutrymme och möjligheter. Forskarna påpekar att de 

formella och informella intuitionerna i samhället formar människors beteende. 

Därmed de informella och formella institutionerna har en betydelsefull roll gällande 

hur människor agerar i olika sammanhang. De formella institutionerna kan vara lagar 

och konstitutioner som är nedskrivna. Informella institutioner kan däremot vara 

oskrivna normer, traditioner och regler. De manliga och kvinnliga normerna kan 

påverka de formella regler men också de informella normer och förväntningarna. 

Dessa normer och förväntningar i sin tur blir avgörande hur människor agerar i olika 

sammanhang. Dessa oskrivna normer, förväntningar och regler kan innebära könade 

konsekvenser. Detta betyder att dessa könade konsekvenser kan påverka män och 

kvinnor på helt olika sätt. Ett exempel på könade konsekvenser kan vara att kvinnor 

blir diskriminerade. 

 

Erikson (2017) har undersökt Riksdagsledamöters erfarenheter och upplevelser av 

jämställdheten i riksdag. Intervjustudien behandlade kvinnliga ledamöters möjligheter 

och villkor inom parlamentet. Studien hade som syfte att framförallt studera om alla 

riksdagsledamöter oavsett kön, har samma möjligheter att driva sina politiska 

uppdrag. Studiens resultat visade att generellt sett var riksdagsledamöterna relativt 

nöjda över debattklimatet och arbetsmiljön i riksdagen. Det var relativt många, som 

poängterade att riksdagen i stor utsträckning var mycket jämställd. Dessutom lyfte de 

fram att riksdag var ett av de mest jämställda organen i samhället. Däremot förekom 

en del jämställdhetsproblem i vissa områden, som flera påpekade att detta berodde i 

större utsträckning på de könade normer och förväntningar som existerar i samhället. 

Studien resulterade att det är oftast kvinnliga riksdagsledamöter som drabbas hårdast 

av härskartekniker i olika slag. De härskartekniker som behandlades i denna studie 

var bl.a. förlöjligande, osynliggörande och objektifiering. Det framgår i 

undersökningen att flera kvinnliga riksdagsledamöter inte blir tagna på allvar.   
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Därmed upplever de ett större krav på att vara mycket pålästa och kunniga. För att 

undvika ifrågasättande kommentarer och blickar, känner de behovet att konstant 

hänvisa till statistik och fakta. Studien visar hur de könade normer och förväntningar i 

samhället kan ha en negativ inverkan på kvinnors politiska handlingsutrymme samt 

möjligheter att driva sina politiska uppdrag.  

 

Heilman m.fl. (2004) studerade reaktionerna gentemot kvinnor som lyckas i 

mansdominerade yrken. Det framgår i studien att de könade normer och 

könstereotypa roller påverkar negativ kvinnors förutsättningar och handlingsutrymme 

inom mansdominerade yrken. Studiens resultat visade att det råder ett negativ attityd 

gentemot kvinnor som är framgångsrika inom mansdominerade yrken. Detta beror på 

att dessa yrken har i större utsträckning varit en manlig domän.  Därmed blir de 

kompetenta och framgångsrika kvinnor diskriminerade i mansdominerade yrken, 

eftersom de inte har de manliga dragen och egenskaperna för att passa in. Detta i sin 

tur begränsar kvinnornas handlingsutrymme och möjligheter.  

 

Eagly och Karau (2002) utgår från ’’Role Congruity’’ teori och argumenterar att 

kvinnor blir diskriminerade i mansdominerande yrken. Enligt denna teori blir kvinnor 

måltavla när dem upptar ledarskaps roller i yrken som anses vara maskulina. De 

utsätts för fördomar samt deras ledarskap och förmåga ifrågasätt eller underskattas 

beständig. Studiens resultat visar, när kvinnor kommer in i dessa arbetsplatser stöter 

dem på negativa bemötanden och blir socialt sanktionerade. Studien uppmärksammar 

hur de könstereotypa roller och normer påverkar kvinnornas val vad gäller deras 

klädstil eller ledarskap. De bör bete sig på ett sådant sätt som verken är för feminint 

eller maskulin, för att kunna erhålla sina positioner inom de yrken som anses vara 

maskulina. Detta beror på de maskulina och feminina normer som råder i samhället; 

som i sin tur skapar hinder för kvinnors aktiviteter och möjligheter inom yrken som 

domineras av män.  

 

Burgess m.fl.  (1999)  behandlar i sin studie Who Women Are, Who Women Should 

be, hur de könade, normer, förväntningar och stereotypa roller påverkar negativ 

kvinnors förutsättningar och villkor inom arbetsmarknaden men även generellt sätt. 

Studien poängterar att normer och förväntningar kring hur en kvinna bör vara kan 

innebär negativa könade konsekvenser för kvinnor.   
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Exempelvis när en kvinna bryter mot en norm, t.ex. att arbeta i mansdominerande 

sfärer blir hon socialt sanktionerade. Studien förklarar även att både män och kvinnor 

blir socialt sanktionerade när de inte uppför sig utifrån sina manliga och kvinnliga 

roller. Detta innebär att kvinnor inte blir diskriminerade enbart i de mansdominerade 

sfärerna utan även de sfärer som anses vara kvinnliga. När en kvinna beter sig för 

maskulin i en kvinnlig sfär uppfattas hon som för aggressiv. Å andra sidan om en 

kvinna avslår sin chefs idé/förslag i en manlig sfär blir hon sexuellt trakasserad. 

Studien uppmärksammar vilken central roll har dessa könade normer och 

förväntningar kring kvinnor handlingsutrymme inom de mansdominerade sfärerna.  

 

Alla dessa tidigare forskningar tillämpade teorin om könade normer, förväntningar 

och könstereotypa roller. Det visade sig att könade normer, förväntningar och 

könstereotypa roller kan ha ett negativ inverkan på kvinnors möjligheter och villkor i 

mansdominerade sfärer. Den politiska sfären är ett exempel på en sådan sfär som har i 

större uträckning varit dominerad av män. Teorin om de könade normer och 

förväntningar visar ett tydligt samband mellan kvinnors handlingsutrymme och 

möjligheter inom de mansdominerade sfärerna. De könade normer, förväntningar och 

könstereotypa roller diskriminerar kvinnorna och dess möjligheter. Denna studie skall 

därför utgå ifrån teorin om könade normer, förväntningar och könstereotypa roller. 

Teorin skall studera hur de könade normer och förväntningar påverkar de afghanska 

kvinnliga ledamöters möjligheter och villkor inom den politiska sfären som länge har 

varit dominerad av män. 

2.2. Analytiskt ramverk 
 
Den valda teorin för denna undersökning handlar om könade normer och 

förväntningar. Teorin kommer att studeras på tre specifika områden i denna 

undersökning, nämligen: krav och förväntningar, härskartekniker och bemötande. 

Dessa tre områden skall undersökas i Afghanistan. Härskartekniker som kommer att 

behandlas i denna undersökning är: osynliggörande, förlöjligande och objektifiering. 

Det insamlade empiriska materialet, med andra ord intervjuerna kommer att förhålla 

sig till teorin för att analysera samt besvara forskningsfrågan. Teorin om könade 

normer och förväntningar kommer att analyseras med hjälp av härskartekniker. 

Härskartekniker i sin tur kommer att analyseras med tre specifika indikatorer. Dessa 

indikatorer är förlöjligande, objektifiering och osynliggörande.   
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Bemötande kommer att studeras med hjälp av diskrimineringsindikatorn och hot. 

Dessa två indikatorer ska studera hur kvinnor bemöts i Afghanistans parlament. Dessa 

analytiska begrepp i sin tur kommer att analyseras var för sig med hjälp av 

intervjufrågor. Nedan framgår vilka frågor som belyser de teoretiska 

utgångspunkterna. 

 

Teorin könade normer, krav och förväntningar 

 íêî  

Krav och förväntningar Bemötande och Härskartekniker 

a) Informella och formella krav 
För att studera detta analytiska begrepp, blir den följande frågan relevant i intervjun: 

• Hur upplever du de krav och förväntningarna i parlamentet?  

• Hur ser de allmänna kraven ut för de kvinnliga ledamöterna? 

 

Bemötande  

 ê  

a) Könsrelaterade diskriminering  

• Generellt sätt utsätts de kvinnliga ledamöterna för diskriminering i riksdagen. 

De kvinnliga ledamöterna blir diskriminerade p.g.a. att de är kvinnor och detta 

skapar problem för dem. Det skapar hinder för dem när det gäller att driva sina 

politiska uppdrag (Erikson 2017: 2). 
För att studera detta analytiska begrepp, blir den följande frågan relevant i intervjun: 

• Hur upplever du bemötandet i parlamentet på ett generellt sätt? 

• Hur bemöts du av dina kollegor i parlamentet? 

• Hur välkomnades du av dina kollegor?  

 

b) Hot  

• Den andra indikatorn som studerar bemötande är hot. Denna indikator skall 

studera hur trygga de utvalda personerna i parlamentet känner sig. 

Frågor som skall analysera detta analysera begrepp är följande: 

• Hur trygg känner du dig i din arbetsplats? 

• Hur kan tryggheten påverka dina politiska uppdrag? 
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Härskartekniker  
  ê  

a) Objektifiering 

Objektifiering innebär att du endast betraktas som ett objekt och bedöms eller 

behandlas som ett objekt/ska istället för en människa. Detta innebär att fokusen 

ligger på din utseende istället för din kompetens och erfarenhet (Nyberg m.fl. 

2015, 7). 

För att analysera detta analytiska begrepp, blir de följande frågor relevant i intervjun: 

• Vilka klädkoder finns eller är vanliga i Afghanistans parlament?  

• Finns det en viss regel kring klädsel att förhålla sig till? 

• Har du någon gång fått höra kommentarer kring ditt utseende/din 

klädsel? 

• Hur har det påverkat dig för att driva dina politiska uppdrag? 

 

b) Osynliggörande 

• Osynliggörande är en typ av härskartekniker som osynliggör dig och dina 

politiska åsikter/förslag. Denna härskateknik innebär att få dig att känna dig 

mindre intressant och viktig. Detta utförs på två sätt nämligen direkt och 

indirekt. Osynliggörande som utförs direkt kan exempelvis vara att personen 

uttrycker sig konkret med ord att du och dina förslag/åsikter är ointresserad. 

Det indirekta sättet kan vara att personen utrycker sitt ointresse genom sitt 

kroppsspråk m.m. (Nyberg m.fl. 2015, 5). 

Frågor som skall analyseras detta analytiska begrepp är följande: 

• Hur ser din delaktighet ut i debatter och diskussioner i parlamentet?  

• Vilka svårigheter stöter du på i de debatter som du deltar i? 

• Hur påverkar dessa svårigheter dig och dina politiska uppdrag? 
 

c) Förlöjligande 

• Förlöjligande är en typ av härskarteknik som används för att dumförklara och 

förminska en person. Denna härskarteknik innebär också att förlöjliga en 

person och för att ta ifrån uppmärksamheten från personens åsikter/ förslag 

och istället göra personen osäker (Nyberg m.fl. 2015, 5-6).  
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Analysfrågor som kommer att analysera detta begrepp är följande: 

• Finns det någon skillnad i bemötande mellan olika kön? I så fall vilka 

skillnader? 

• Hur kan detta påverka dig och dina politiska uppdrag? 	
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4. Metod 
 

Undersökningen har en empirisk utgångspunkt samt en beskrivande ambition 

(Esaiasson, m.fl. 2017 88- 89). Undersökningens design är i sin helhet en fallstudie 

design. Det som kännetecknar en fallstudie är bl.a. själva upplägget av den valda 

kontexten som skall undersökas. Det är endast ett fall som står i centrum och som 

kommer att behandlas samt analyserats noggrant (ibid, 108). Undersökningens syfte 

är att studera de afghanska kvinnliga ledamöters möjligheter och villkor när det gäller 

att bedriva sina politiska uppdrag. Därmed är det afghanska kvinnliga ledamöters 

möjligheter och villkor i parlamentet är fallet som skall studeras.  

4.1 Val av metod och intervjuperson  
	
Metoden som är bäst lämpad för att besvara forskningsfrågan är samtalsintervjuer. 

Intervju som metod är lämplig när det kommer till att analysera samt hitta möjliga 

förklaringar till komplexa och svåra frågor (Esaiasson, m.fl. 2017, 244). En intervju 

därmed blir aktuell med några kvinnliga ledamöterna i Afghanistan; för att kunna 

studera kvinnors möjligheter och villkor när det gäller att driva sina politiska uppdrag. 

Det är svårt att studera djupgående kvinnors upplevelser kring deras möjligheter och 

villkor när det gäller att driva sina politiska uppdrag genom en enkätundersökning. 

Detta beror på att en enkätundersökning inte kan få utförliga svar på sådana komplexa 

frågor. Därav för att kunna studera ämnet mer djupgående samt kunna få en bredare 

bild krig ämnet; krävs det personliga intervjuer med lämpliga personer inom ämnet. 

(ibid, 235). Detta är anledningen bakom valet av metod för denna undersökning. Det 

som också hade kunde genomföras var att genomföra en kvantitativ undersökning. En 

kvantitativ undersökning i form av en enkät kunde studeras mer omfattande afghanska 

kvinnliga ledamöters upplevelser kring deras möjligheter inom parlamentet. Därefter 

hade enkätundersökningen var en lämplig utgångspunkt för att sedan analysera samt 

jämföra statistiken från enkätundersökningen med intervjusvaren. Men denna tanke 

slog mig i efterhand och p.g.a. den tidspressen och utrymme för denna undersökning, 

valde jag att endast fokusera på de resurser som jag hade tillgång till.   
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Det är viktigt med Centralitet kring val av intervjuperson. Centralitet innebär hur 

central källan är kring en viss händelse eller fenomen (Esaiasson, m.fl. 2017, 267). 

För att studera de kvinnliga ledamöters upplevelse gällande dess förutsättningar när 

det gäller att driva sina politiska uppdrag; krävs det att intervjua de afghanska 

kvinnliga parlamentsledamöterna. Därmed blir en semistrukturerad intervju med 

dessa kvinnliga ledamöter relevant. Dessa kvinnliga ledamöter är den centrala källan i 

denna undersökning, eftersom det är deras upplevelser kring deras politiska 

förutsättningar som kommer att undersökas. Intervjupersonerna för denna studie 

valdes med mycket omsorg. Intervjupersonerna i denna studie är aktiva, drivna och 

några av dem är välkända ansikte inom den politiska arenan. Dessa personer valdes 

också p.g.a. de kampanjer som de har drivit och all insatser de har gjort för afghanska 

kvinnors situation och rättigheter. Intervjusvaren hade förmodligen sett annorlunda ut 

om andra kvinnliga ledamöter intervjuades. Det som kunde genomföras var att 

intervjua fler kvinnliga ledamöter. Men p.g.a. brist på utrymme, tid och resurser 

valdes dessa fem kvinnliga ledamöter som har arbetat flera år i det afghanska 

parlamentet.  

Intervju som metod för denna studie skulle upplevas omöjlig att genomföra utan 

några goda kontakter i Afghanistans parlament. I Afghanistan är det oerhört svårt att 

komma i kontakt med politiska ledare. Detta kan delvis vara av säkerhetsskäl. 

Vanligviss är de politiska ledarna inte villiga att prata med vem som helst. 

Genomförande av denna metod hade varit omöjlig om jag inte hade många goda 

kontakter i Afghanistans parlament. Däremot är det nämnvärt att jag har stött på 

många problem, för att komma i kontakt med dessa fem kvinnliga ledamöter; fastän 

jag hade goda kontakter. Det krävdes många samtal och mycket mejlkorrespondens 

för att kunna komma i kontakt med dem samt för att övertyga dem att ställa upp för en 

intervju.  

Urvalet för intervjupersonerna har framförts genom ett snöbollsurval (Teorell, m.fl. 

2013, 86). Snöbollsurval innebär att forskaren i första hand kommer i kontakt med de 

analysenheterna/intervjupersoner som är lämpade för undersökningen. Dessa 

intervjupersoner kan bidra till att forskaren får kontakt med andra intervjupersoner 

(ibid, 86).  

Mina kontakter i Afghanistans parlament blev en slags bro till att komma i kontakt 

med de andra fem kvinnliga ledamöterna.   
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Utan mina goda kontakter hade jag aldrig kunnat intervjua de fem kvinnliga 

ledamöterna. Jag fick deras kontaktuppgifter och kontaktade dem och fick sedan svar 

efter en längre tids väntan. Det är även nämnvärt att det inte hjälper att endast få 

kvinnliga ledamöters kontaktuppgifter, eftersom det är flera hundra människor som 

kontakter de dagligen och självklart alla inte kan få svar. Mina goda kontakter i det 

afghanska parlamentet har det gjort denna process en aning enklare. Mina 

intervjupersoner ställde upp för en intervju och gav mig deras värdefulla tid när de 

fick veta hur och från vilka jag har kunnat få deras kontaktuppgifter. Dessutom har 

mina kontakter i Afghanistan har varit i kontakt med dessa kvinnliga ledamöter för att 

dem skulle ställa upp för en intervju. Därmed är det nämnvärt att betona hur svårt har 

det varit att komma i kontakt med dessa afghanska kvinnliga ledamöter fastän de goda 

kontakter jag hade i Afghanistan. Det som hade kunnat underlätta intervjuprocessen 

var en resa till Afghanistan.  

4.1.1 Metodens genomförande 
 
Samtalsintervjuerna genomfördes via Skype. Intervjuerna tog cirka en timme var. 

Dessa intervjuer spelades in och därefter transkriberades dessa på källspråket Dari för 

att sedan översattas till svenska. Det mest relevanta från intervjuerna valdes ut och 

tillämpades för denna undersökning.  

4.1.2 Källdiskussion  
 
Materialen för denna undersökning består av bl.a. tidigare forskningar kring likartat 

ämne samt semistrukturerade intervjuer. Denna studie innefattas även av databaser i 

slag av olika artiklar kring den valda kontexten (Afghanistan).  Metoden som valdes 

att tillämpa i denna undersökning har en del starka och svaga punkter. Innan dessa 

punkter redogörs är det viktigt att nämna att tiden för denna undersökning varit 

begränsad. Detta innebär att denna undersökning hade kunnat bli mer omfattande om 

mer tid och utrymme givits. Mer tid kring denna undersökning hade också skapat 

utrymme för att genomföra en kvantitativ undersökning. En kvantitativ undersökning 

i form av en enkät hade varit ett lämpligt alternativ, för att studera de kvinnliga 

parlamentledamöters upplevelser. Enkätundersökningen skulle ha kunnat bidra till 

mer information från fler kvinnliga parlamentsledamöter i Afghanistan. Detta i sin tur 

kunde skapa och visa en bredare bild av kvinnors upplevelser och uppfattningar när 

det gäller att bedriva sina politiska uppdrag.   
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Den främsta fördelen med denna metod är att det går att få svar på komplexa och 

djupa frågor. När det gäller att studera de afghanska kvinnliga ledamöters upplevelser 

och uppfattningar kring sina möjligheter och villkor när det gäller att driva politiska 

uppdrag, blir intervju ett relevant alternativ/metod. En intervju skapar utrymme för 

utförliga svar och detta i sin tur leder till att vi kan studera det valda fallet mer 

djupgående. Under intervjuerna kände nästan alla mina respondenter bekväma och 

kunde prata utförlig kring känsliga ämnen. 

Under intervjuerna hade jag möjlighet att ställa följdfrågor för att undvika oklarheter. 

Dessutom hade respondenterna möjlighet att ställa frågor vid oklarheter m.m. 

Däremot uppstod det en del problem under intervjuerna. Jag intervjuade fem 

kvinnliga ledamöter men en av de valde att inte prata mycket. Detta ledde till att jag 

inte fick utförliga svar eller svar på många av mina frågor. Det uppstod ett externt 

bortfall eftersom denna politiska ledare inte svarade på mina frågor p.g.a. personliga 

skäl. Ytterligare ett problem var själva intervjuprocessen med dessa politiska 

ledamöter. Dessa politiska ledamöter var oerhört upptagna och därmed dröjde ett bra 

tag innan jag hade möjlighet att intervjua dem. Det var även väldigt tidskrävande att 

först transkribera och sedan översätta det till målspråket (svenska).  

 

En generell nackdel med kvalitativa studier i slag av intervjuer är att 

generaliseringsmöjligheten är betydlig lägre jämför med kvantitativa studier. 

Eftersom generaliseringen kommer att baseras på enstaka individers åsikter och 

värderingar som är icke-representativ för hela populationen. Detta gäller även när det 

kommer till min studie. Det är svårt att konstatera att mina analysenheter 

(intervjupersoner) är representativa för hela populationen. Däremot är det nämnvärt 

att respondenternas intervjusvar ger en likartad bild som den tidigare forskningen och 

därmed bekräftas av den tidigare forskningen. Detta innebär att även om mina 

analysenheter är få, har dem en stor betydelse för denna undersökning.  

 

En annan nackdel med kvalitativa studier i slag av intervjuer är själva 

intervjuprocessen. Det är väldig ansträngande och tidskrävande att intervju men 

framför allt att intervju parlamentsledamöter. Detta har jag insett i efterhand att hur 

svårt har det varit att intervjua dessa kvinnliga ledamöter p.g.a. att dem är bl.a. oerhört 

upptagna.   
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Efter att studera intervjuns för- och nackdelar kan jag konstatera att samtalsintervjuer 

är bäst lämpad för denna undersökning trots dess svaga punkter. Det är den mest 

relevanta metoden för just denna undersökning samt för studiens syfte.  
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4.1.3. Intervjupersonernas bakgrund 
	
I detta avsnitt presenteras intervjupersonerna kort. Innan intervjusvaren redogörs är 

det viktigt att läsaren kan bilda en uppfattning kring de fyra intervjupersonerna. Alla 

dessa fyra intervjupersoner har flera års arbetserfarenhet i Afghanistans parlament. 

Intervjupersonerna har valt att vara anonyma av säkerhetsskäl samt av hänsyn till 

deras personliga integritet. Ämnet är känsligt och de upplever att informationen de 

uppger kan få dem att hamna i problem. Alla namn i denna undersökning är därför 

fiktiva. Det nämns inte heller vilken utskott de arbetar med i för tillfället och det 

nämns inte mycket information kring deras politiska karriär, eftersom det är ganska 

lätt att identifiera dem. Däremot är det nämnvärt att dessa kvinnliga ledamöter har 

arbetad i olika utskott exempelvis, i försvarsutskotten, internationella kommissionen 

osv. Detta innebär att dessa kvinnliga ledamöter har under flera år arbetet inom 

parlamentet och besitter på höga politiska positioner i parlamentet.    

 

Den första intervjupersonen heter Mariam och har arbetat mer än fem år i 

Afghanistans parlament. Hon har universitetsutbildningar och bl.a. en masterexamen i 

juridik. Mariam har till stor del ägnat sig åt FN-frågor och kvinnors rättigheter.  

 

Den andra intervjupersonen heter Leila och arbetad i parlamentet i cirka sex år. Hon 

är utbildat som journalist.  

 

Den tredje intervjupersonen heter Fatima och har arbetat mer än åtta år i parlamentet. 

Hon har kandidatexamen i juridik och masterexamen i internationella relationer.  

 

Den fjärde intervjupersonen heter Nadja och har arbetat i parlamentet minst tio år. 

Hon har arbetad i olika utskott bl.a. i den internationella kommissionen.  
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5. Resultat/analys  
I detta kapitel presenteras intervjusvaren. De tre analytiska begrepp som skall 

behandlas i denna studie är: krav och förväntningar, bemötande och härskartekniker. 

Intervjusvaren från varje analytiskbegrepp kommer att struktureras i olika kategorier 

med dess svar, för att underlätta läsningen. Det finns även en intervjuguide som 

presenterar och strukturerar intervjufrågor för intervjun.  

5.1 Krav och förväntningar 
Tidigare forskning har visat att afghanska kvinnors förutsättningar att komma in i 

politiken är begränsade. Kvinnor blir ständigt hindrade för att komma in i politiken. 

Detta beror framför allt på de könade normer och förväntningar som existerar i det 

afghanska samhället (Partis m.fl. 2014).  

Intervjusvaren från denna studie visar att kvinnliga ledamöter även stöter på en del 

problem inom den politiska sfären. Enligt respondenterna är det en svår process att 

komma in i det afghanska parlamentet; men det är en svårare process att erhålla sin 

politiska position i parlamentet. Respondenterna uppmärksammar att förväntningarna 

på kvinnliga ledamöterna är betydlig högre i jämförelse med manliga ledamöterna. 

För att kvinnliga ledamöter måste uppfylla både de formella kraven men också de 

informella kraven. En respondent påpekar att enligt lag är de formella kraven på en 

politiker/ledamot lik oavsett kön, däremot skiljer det sig när det kommer till de 

informella kraven. Respondenterna upplever att de informella kraven, regler och 

normer är väldig svåra att hantera och uppfylla.  

En respondent formulerar sig sådan här:  
’’En kvinnlig ledamot är tvungen att uppfylla många krav för att erhålla sin politiska 

position, medan det räcker för en manlig ledamot ’’att endast närvara i parlamentet’’. 

Mina manliga kollegor har redan en slags legitimitet utan att de har åstadkommit med 

något, medan vi kvinnor behöver kämpa för att bli tagna på allvar. I flera decennier 

den politiska sfären har domineras av män, och det har blivit deras domän. Därför är 

det väldigt svårt för oss kvinnor att bli accepterade som skickliga ledamöter. Det som 

är väldigt frustrerande för mig att jag behöver konstant förklara mig själv och bevisa 

att t.ex. mitt förslag är bra; medan min manliga kollega behöver endast lägga fram ett 

förslag. Han kommer undan alla de ifrågasättande blickar och kommentarer 

(…)Fatima.  

Detta innebär att män har en del fördelar som gynnar de i den politiska sfären. Den 

främsta fördelen är att de har den manliga dragen och därmed betraktas direkt som 

kompetenta ledamöter. Å andra sidan de kvinnliga ledamöterna måste kämpa för att 

kunna bli accepterade som skickliga politiker.   
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Respondenterna påpekar även att de behöver hänvisa till statistik, lagstadgar och 

andra referenser för att kunna förstärka sin poäng och bevisa att dem inte hittar på. Å 

andra sidan de manlig ledamöter behöver endast utrycka sitt förslag utan att behöva 

sedan svara mot många motargument. Detta är ett exempel på könade normer och 

förväntningar som påverkar negativt de afghanska kvinnliga ledamöters möjligheter i 

parlamentet. I och med att dessa kvinnor inte har de manliga dragen så accepteras de 

inte i den mansdominerande sfären. Detta i sin tur leder till dessa kvinnliga ledamöter 

inte kan driva sina politiska uppdrag utan hinder. 

 

En respondent berättar att det är väldig svårt att driva politiska ’’som en värdig 

kvinna’’.  För att en värdig kvinna inte höjer sin röst och skall inte engagera sig i de 

frågor som anses vara manliga exempelvis ekonomi frågor eller fatta viktiga politiska 

beslut. Det uppstår problem när en kvinnlig ledamot trotsar dessa normer för att hon 

blir socialt sanktionerad (Fatima).  

 

En annan respondent upplever sådan här: 
’’Många gånger har jag valt att inte driva mina politiska uppdrag som en “värdig” 

kvinna, för att det inte är effektivt. I Afghanistan har en kvinna inte tillåtelse att synas 

i samhället och därmed tystnas dess röster på olika sätt. Många gånger har jag fått 

höra att engagera dig efter din kapacitet, kom ihåg att du är en kvinna. Jag upplever en 

slags press att båda uppfylla de informella normerna men också driva mina politiska 

uppdrag (…)’’ Leila.  

 

En av respondenterna förklarar att kvinnliga ledamöter måste vara alltid tillgängliga 

för att svara på frågor eller lyssna på människor önskemål. Respondenterna upplever 

att det är stressig att konstant behöva svara på alla frågor. Om de väljer att inte arbeta 

på sin fritid blir de dömd som oansvariga och otrevliga ledamöter. En respondent 

berättar sådan här: 
”Jag måste alltid vara tillgänglig. De som vill kontakta mig, förväntar sig att de kan 

göra det oavsett vilken tid det är. Detta är ett stressmoment för mig, eftersom 

omgivningen förväntar sig att vi ska jobba dygnet runt. Väljer jag att inte arbeta på 

min fritid stöter jag på många negativa reaktioner och kommentarer. Jag har fått höra 

många gånger att jag endast åker runt i skottsäkra bilar och gör ingenting. Det som är 

underligt att mina manliga kollegor kan enklare komma undan de personliga påhopp 

när de inte är villiga att vara en ledamot under sin fritid. Jag menar vi alla är ju 

parlamentsledamöter, hur krav och förväntningarna kan skilja sig så mycket mellan 

olika kön? (…) Nadja.’’  
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Respondenterna poängterar att de är rädda över att begå misstag. De upplever att detta 

beror på de informella kraven som ställs på kvinnorna. Respondenterna känner en stor 

oro att begå misstag under sitt tal eller uppdrag. För att de kommer att stöta på många 

starka negativa reaktioner. En av respondenterna berättar att det väcks mycket 

uppmärksamhet när en kvinnlig ledamot begår ett misstag. Vidare berättar hon sådan 

här:  
”Så fort en kvinnlig ledamot begår ett misstag blir hon en måltavla för negativa 

reaktioner och kommentarer. Exempelvis, ja men detta är inget nytt du är en kvinna 

vad man kan förvänta sig? Om jag begår ett misstag under ett uppdrag för jag höra: 

det är därför vi vill att kvinnor inte ska engagera sig i politiken och lämna parlamentet 

till oss män. Däremot om en manlig ledamot begår ett misstag det syns ej verken på 

media eller parlamentet. Det har varit så många skandaler kring några av mina 

manliga kollegor men det förbises avsiktlig. Jag är mycket försiktig att inte ens råka 

göra ett misstag medan mina manliga kollegor kan undkomma många misstag (…) 

Mariam.  

 

Respondenterna uppmärksammar att omgivningen ställer betydlig högre krav på 

kvinnliga ledamöter jämför med manliga ledamöter. Intervjusvaren visar att de 

formella kraven är lik oavsett kön. Däremot upplever de kvinnliga ledamöter att de 

informella kraven kan vara problematiska. De informella kraven kan hindra kvinnliga 

ledamöternas politiska aktiviteter. Exempelvis att respondenterna känner sig pressade 

och stressade att konstant bevisa att de är kompetenta politiker. Ett annat informellt 

krav som är problematiskt, är att kvinnorna behöver alltid referenser/belägg till deras 

påstående för att kunna vara trovärdiga. Det är framför allt de kvinnligs ledamöter 

som stöter på dessa informella krav. De kvinnliga ledamöterna upplever att det är 

svårt att båda uppfylla de informella kraven och driva sina politiska uppdrag. Dessa 

krav från omgivningen och deras egna krav på sig själva leder till att de kan känna sig 

överbelastade. Detta visar att det kan förekomma könade normer och förväntningar i 

det afghanska parlamentet; som i sin tur kan leda till könade konsekvenser. Dessa 

könade konsekvenser kan påverka negativ kvinnors möjligheter att driva sina 

politiska uppdrag. Det är acceptabelt för manliga ledamöter att begå misstag men inte 

kvinnliga ledamöter. De kvinnliga ledamöterna ska kämpa för att bevisa sina politiska 

förmågor och kompetens medan de manliga ledamöterna är föd med det på något sätt. 

Dessa är bara få exempel på könade normer och förväntningar, som kan ha en negativ 

inverkan på kvinnornas politiska aktiviteter och roll i parlamentet.   
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5.2 Bemötande 
När det kommer till bemötande skiljer sig denna studie från tidigare forskning och 

inte får en liknande mönster. I den tidigare forskningen framgick det att generellt sätt 

de kvinnliga och manliga ledamöterna är nöjda över bemötanden och arbetsmiljön i 

riksdagen. Intervjusvaren från denna studie visar att respondenterna inte är nöjda över 

bemötande i parlamentet. De betonar att de i början har upplevt ett dåligt bemötande i 

parlamentet eftersom majoriteten i parlamentet bestod av män. Det var väldigt 

ovanligt med aktiva kvinnliga ledamöter i parlamentet. Däremot finns det idag, åtta år 

senare, en del förbättringar. Bemötandet gentemot kvinnliga ledamöter har t.ex. blivit 

bättre. Självklart finns det fortfarande många utmaningar och svårigheter som de 

kvinnliga ledamöterna stöter på. En av respondenterna berättar om sin erfarenhet 

sådan här: 
’’De allra första dagarna i parlamentet var bra, tills min röst hördes bland hundra tals 

manliga röster. Varje gång jag uttryckte mina politiska åsikter eller förslag blev det en 

slags spänning i luften. Jag kände att min röst skar som en kniv genom atmosfären 

(…)’’ Mariam.   

 

Detta är ett exempel på att kvinnliga ledamöter stöter på ett negativ bemötande i 

parlamentet och detta har en betydelsefull roll på deras politiska uppdrag i 

parlamentet. Denna respondent upplever att hennes politiska åsikter eller förslag inte 

blir accepterade för att hon är en minoritet bland hundra tals män.  

 

En annan respondent förklarar varför blir inte de kvinnliga ledamöter accepterade i 

parlamentet sådan här: 
’’Det har funnits krig i över trettio år nu och detta har lämnat väldigt negativa spår 

efter sig. De konservativa, traditionella normerna har lett till att kvinnorna har kommit 

bort från den sociala och politiska sfären. De har helt förlorat sin roll i samhället. 

Detta i sin tur skapar mycket problem för att de ska bli accepterad i höga politiska 

positioner som t.ex. i parlament (…)’’ Fatima.  

 

Denna respondent påpekar på hur de konservativa och traditionella normerna 

påverkar kvinnors möjligheter att bli accepterade i parlamentet. Detta är väldig 

intressant för att intervjusvaren ger stöd till teorin nämligen de könade normer och 

förväntningar. De konservativa normerna kring hur män och kvinnor bör bete sig 

leder till könade normer och förväntningar.   
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Detta i sin tur kan innebära könsrelaterade konsekvenser för kvinnliga ledamöterna; 

nämligen att de stöter på ett negativ bemötande i parlamentet.  

 

En annan respondent bekräftar hur svårt det är att driva politiska uppdrag i 

parlamentet, eftersom hon stöter på ett negativ bemötande från framför allt sina 

manliga kollegor. Nedan beskriver hon sin upplevelse kring bemötande i parlamentet 

sådan här:   
Jag minns väl min första arbetsdag i parlamentet. Jag såg verkligen fram emot att 

representera kvinnorna och deras problem och svårigheter i landet. Kvinnorna i 

Afghanistan har en röst, jag ville bli en “högtalare” för dessa röster, för att kunna 

förbättra deras situation. För att dessa röster ska höras i den avgörande positionen 

(parlamentet) bör min röst vara hög och tydlig. Detta skapade självklart mycket 

motstånd i parlamentet och jag välkomnandes av hårda blickar och 

könsdiskriminerade kommentarer från mina manliga kollegor (…)’’ Leila. 

 

En annan respondent beskriver att varje dag är en kamp för henne i parlamentet. 

Kamp mot de religiösa och traditionella normer som begränsar kvinnornas aktivitet i 

den politiska och sociala sfären. En kamp för att förändra kvinnors ohållbara situation 

och förutsättningar i Afghanistan. En kamp för att ha en röst bland hundratals röster 

som tonar ner hennes röst. Hon formulerar sin upplevelse sådan här:  

 
’’I början var kampen att ha en röst väldig svår, men idag har det blivit bättre. Detta 

beror på att flera aktiva och drivna kvinnliga ledamöter uttrycker sina politiska idéer 

och förslag. Det är alltid bättre att vara flera som bryter mot en norm än att vara helt 

själv. Det finns en väldig traditionell och konservativ syn kring kvinnorna, t.ex. att 

kvinnorna ska sysselsätta sig mest hemma inte gå ut utanför dörren m.m. Med hänsyn 

till detta kan du tänka dig hur situationen kan bli för en kvinna som uttrycker sina 

politiska åsikter/förslag i parlamentet?! Det tog ju ett par år innan det blev normalt att 

kvinnliga ledamöter också kan ha en röst och driva sina politiska agendor (…) 

Nadja’’.  

 

I intervjuerna framgår det att i början har dessa kvinnliga ledamöter upplevt ett 

negativt bemötande i parlamentet. Respondenter förklarar att detta beteende beror 

framför allt på de könade normer och traditioner som starkt lever i det afghanska 

samhället.   
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Respondenterna påpekar att det är väldig problematiskt att kvinnorna har förlorat sin 

roll i samhället sedan flera decennier tillbaka. Att kvinnorna under flera decennier 

också stannat hemma och inte har gått till skolan, försvårar kvinnors aktivitet i dagens 

samhälle. Det finns starka religiösa traditioner som praktiseras i Afghanistan. De 

religiösa imamerna i Afghanistan hävdar att en “bra” kvinna stannar hemma och inte 

deltar i politiska frågor. Kvinnorna är inte skapade för att arbeta och framför allt inte 

arbeta i den politiska sfären; utan för att stanna hemma och uppfostra sina barn. 

Imamerna hävdar att kvinnorna inte har förnuft nog att besitta i hög uppsatta 

positioner och leda landets politik (Leila, Nadja, Mariam och Fatima).  

 

Dessa intervjusvar ger stöd till studiens teori nämligen de könade normer och 

förväntningar. Intervjusvaren visar att de könade normer och förväntningar kan ledda 

till könsrelaterade konsekvenser. Ett exempel på att är kvinnliga ledamöterna blir 

alltmer begränsat i sina politiska roller samt att driva sina politiska uppdrag. De 

kvinnliga ledamöterna stöter på negativa och könsdiskriminerande kommentarer när 

du vill driva sina politiska uppdrag.  

 

5.2.1 Hot  
I föregående avsnitt framgick det att respondenterna stöter på ett negativ bemötande 

från sina manliga kollegor i parlamentet. I detta avsnitt redogörs om respondenterna 

känner sig trygga på sin arbetsplats (parlamentet). Detta skall studeras med hjälp hot 

indikator. Intervjusvaren visar att respondenterna har utsatts för hot i parlamentet. De 

påpekar även att de blir hotade utanför parlamentet. En respondent uppmärksammar 

att hot är en del hennes vardag. Hon påpekar att kvinnliga ledamöter konstant hotas på 

olika sätt, bortsett från alla dagliga terrordåd. De hotas både från sina manliga 

kollegor men även de religiösa och konservativa i landet. Vidare beskriver hon 

situationen sådant här:  
’’Jag minns att jag drev en kampanj för att få in fler kvinnliga domare. Min kampanj 

upprörda många människor och jag blev konstant hotat till döds. Det var många som 

protesterade, för att jag skulle avsluta min kampanj. De religiösa och konservativa 

brukade säga till mig, hur kan en kvinna bli en domare? En kvinna är inte kapabel att 

driva ett sådant tufft jobb. Det är inte en kvinnas ansvar att jobba i sådan verksamhet 

(…)’’ Mariam. 
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Detta innebär att respondenten inte känner sig trygg i sin arbetsplats och blir hotad när 

hon driver sina politiska uppdrag. Respondenten stöter på könsdiskriminerande 

kommentarer när hon driver sina politiska uppdrag. Detta beror på de könade och 

konservativa praktiker som råder i det afghanska samhället. Detta är ett exempel på 

hur de könade normer och praktiker kan leda till könsrelaterade konsekvenser. 

Kvinnliga ledamöter blir hotade och förolämpade just för att de engagerar sig att driva 

politiskt uppdrag.  

 

En annan respondent påpekar att det är svårt för kvinnliga ledamöterna att uttrycka 

sina politiska åsikter och driva sina politiska uppdrag; eftersom de stöter på ett 

kraftigt motstånd från de religiösa och konservativa i landet. Det är väldig 

problematisk att kvinnornas möjligheter att driva sina politiska uppdrag är 

begränsade. Vidare förklarar hon sådan här:  
’’ Så fort vi höjer vår röst, uttrycker våra politiska åsikter och driver våra politiska 

uppdrag hotas vi till döds och andra hemskheter. Detta kan bero på två saker, dels 

beror det på att vi bryter mot de mest traditionella normerna; och dels att mina 

manliga kollegor kan känna sig hotade. Männen har länge dominerat i det afghanska 

parlamentet och kvinnors aktiviteter kan hota detta (…)’’ Nadja. 

 

Enligt en respondent de kvinnliga ledamöter måste vara starka och driva sina politiska 

uppdrag oavsett hur mycket de blir hotad. Hon betonar att de aldrig kan känna sig 

trygga till hundra procent. Respondenten påpekar att de kvinnliga ledamöterna alltid 

måste ha i åtanke att de kommer att bli kritiserade, hotade och diskriminerade så länge 

det patriarkala samhället lever i Afghanistan. Vidare berättar hon sådan här: 
’’Jag och mina andra kvinnliga kollegor fortsätta att driva våra politiska agendor. För 

om vi tystnar vem ska då höja rösten för oss och vem ska ta vår kamp?’’ Leila.  

 

Intervjusvaren indikerar på att de kvinnliga ledamöterna inte känner sig trygga i sin 

arbetsplats. Detta beror framför allt på könade normer och förväntningar som 

försvårar kvinnors möjligheter att driva sina politiska uppdrag. Normer och 

förväntningar kring hur en kvinna bör vara och bete sig påverkar kvinnors politiska 

aktiviteter. Kvinnorna har inte samma villkor att driva sina politiska uppdrag jämför 

med männen. De blir hotade diskriminerade för att de inte accepteras i den 

mansdominerade sfären.   
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I intervjusvaren framgick det även att det patriarkala samhället i Afghanistan skapar 

hinder och hotar kvinnorna och dess politiska roll. Detta betyder att studien teori får 

stöd och visar att kvinnliga ledamöternas villkor är begränsade att driva sina politiska 

uppdrag.   

5.3 Härskartekniker 
I detta avsnitt studeras samt presenteras de tre härskartekniker som kvinnliga 

ledamöter utsätts för. Dessa tre är osynliggörande, förlöjligande och objektifiering.  

5.3.1 Osynliggörande  
Osynliggörande är en typ av härskarteknik som oftast drabbar kvinnorna hårdast, ett 

exempel är bl.a. att kvinnors åsikter eller förslag avsiktligt förbises (Erikson 2017:9). 

Intervjusvaren från denna studie att respondenterna har utsattas mer eller mindre för 

osynliggörande. En respondent uppmärksammar att ännu idag ignoreras avsiktligt 

kvinnors politiska åsikter och förslag. Respondenten påpekar även att de kvinnliga 

ledamöter stöter på en del problem när de håller ett anförande. Exempelvis att 

manliga ledamöter inte lyssnar och istället pratar med varandra eller suckar frustrerat 

m.m. Ibland när respondenten (Mariam) har hållit ett anförande, har hon blivit 

avbruten och inte fått chansen att avsluta sitt anförande. Denna respondent använder 

sig av olika strategier för att kunna hålla sina anföranden. Respondenter beskriver sina 

strategier sådan här:  
’’Många gånger har jag höjt min röst för att överrösta de mumlande ljuden i 

bakgrunden och självklart har det lett till negativa reaktioner från mina manliga 

kollegor. Ibland har jag blivit tyst under mitt tal för att påtvinga mina kollegor att visa 

hänsyn och lyssna (…)’’ Mariam. 

Detta visar att kvinnliga ledamöter behöver använda sig av olika strategier för att 

kunna få uppmärksamhet när de håller ett anförande. Detta kan innebära att kvinnliga 

ledamöter inte har samma förutsättningar att uttrycka sina politiska åsikter eller 

förslag.  

 

En annan respondent påpekar på ett väldig intressant fenomen. Hon berättar att i 

Afghanistan finns det många könade praktiker bl.a. att kvinnorna inte ska prata bland 

främlingar, särskild inte bland män. Detta är väldig tabubelagt att kvinnorna ska höja 

sina röster och utrycka sina politiska röster bland hundratals män. Hon betonar även 

att kvinnliga ledamöter bör uttrycka sina politiska åsikter och förslag. Hon formulerar 

sig sådan här:   
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’’Kvinnorna måste höja sina röster för att uttrycka sina politiska åsikter eller för att 

kunna driva sina politiska uppdrag. Höjer de inte sina röster så försvinner de rösterna 

bland hundra tals manliga röster (…).’’Fatima.  

 

En annan respondent betonar att hon har under flera tillfällen blivit avbruten under 

presentationer av hennes politiska uppdrag och förslag. Under många tillfällen har de 

hoppat över respondenters namn i talarlistorna och bortförklarat det med att de har ont 

om tid eller att det finns andra problem som måste lyftas fram. Respondenten stötte på 

negativa reaktioner när hon uppmärksammade våld mot kvinnor som förekommer 

inom familjer. Hon betonade att en förändring måste ske och därav en konstitution 

måste stiftas för att minska dessa brott gentemot kvinnor. Vidare respondenten 

berättar sådan här:  
 

’’Jag hann inte avsluta då jag blev påhoppad av mina äldre och manliga kollegor. Det 

blev en kaotisk situation i parlamentet. Mitt förslag försvann bland hårda reaktioner och 

tunga suckar. Många av mina manliga kollegor sade att dessa brott sker inom familjen, 

det är familjens ansvar att sköta. Vi ska ägna oss åt att lösa andra viktigare problem i 

landet, istället att lösa interna familjeproblem (…)’’ Mariam.   

 

Intervjusvaren visar att kvinnliga ledamöter utsätts ofta för denna typ av 

härskarteknik. Det är betydligt svårt för kvinnorna att erhålla en politisk röst när dess 

röster tystas ner konstant. Kvinnorna behöver kämpa mycket för att bibehålla sin 

legitima roll i parlamentet. Detta innebär att de könade normer och praktiker kring hur 

en afghansk kvinna beter sig, har ett negativ inverkan på kvinnors politiska 

aktiviteter. Exempelvis att kvinnliga ledamöters politiska förslag eller åsikter avsiktlig 

förbises. Detta är självklart problematisk eftersom det begränsar kvinnliga ledamöters 

möjligheter att driva sina politiska uppdrag. 

5.3.2 Förlöjligande  
Förlöjligande är ett slag härskarteknik som använts för att förlöjliga eller dumförklara 

politiska ledamöter. Trots att förlöjligande är en härskarteknik som både drabbar 

manliga och kvinnliga ledamöter drabbas kvinnliga ledamöter i högre grad (Erikson 

2017: 10).  

Intervjusvaren från denna undersökning påpekar att denna typ av härskarteknik 

förekommer ofta i Afghanistans parlament. De poängterar att detta framför allt beror 

på den kvinnosynen som finns i Afghanistan. Kvinnosynen och de normer och 

traditioner som finns leder till att kvinnorna utsätts för denna typ av härskarteknik.   
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En av respondenterna uppmärksammar att hon har under flera tillfällen fått höra 

könsdiskriminerande kommentarer när hon har lämnat ett förslag. Respondenten 

betonar att det är absurt att kvinnliga ledamöters politiska idéer och förslag förlöjligas 

av manliga kollegor enbart för att de är kvinnor. Vidare berättar hon sådan här: 
 

’’Jag minns den gången väl, när jag presenterade hur budget ska fördelas och hur stor 

andel som ska investeras för kvinnoskydd. Jag presentade ett förslag och sade sådan 

här mycket ska gå till att bygga kvinnojourer för utsatta kvinnor. Plötsligt sade min 

manliga kollega: syster det är landetsbudget inte din hushållsbudget som du ska 

bestämma över (…)’’Mariam.  

Detta är ett exempel på hur en kvinnlig ledamot blir utsatt av denna typ av 

härskarteknik när de presenterar sina politiska förslag. Respondenten utsätts för 

könsdiskriminerande kommenterar när hon presenterar sitt förslag. Detta innebär 

också att respondentens möjlighet att driva sina politiska uppdrag blir begränsade.  

   

En annan respondent förklarar varför de kvinnliga ledamöternas möjligheter är 

begärande när det kommer till politiska och ekonomiska frågor. Respondenten 

förklarar sådan här:  
’’Tyvärr så har de kvinnliga ledamöterna mer ansvar kring den sociala sfären och 

kvinnofrågorna. Varför jag säger tyvärr, är för att kvinnors inflytande är begränsat i 

politiska och ekonomiska frågor (…) ’’ Leila.  

 

En annan respondent bekräftar att de kvinnliga ledamöterna behöver kämpa mer för 

att kunna ha en röst i frågor som berör landets ekonomi. Hon berättar att hon har flera 

gånger fått kommentarer som dumförklarat eller förminskad henne. Vidare berättar 

hon sådan här: 
’’ Jag får ofta får höra, ni kan sköta det som ingår i ert jobb och lämna ekonomi delen 

till oss män.  Eller, varför ska en kvinna uttala sig politisk? Det är inte ditt område, du 

vet inte vad du pratar om? (...) ’’ Fatima.   
 

Respondenten känner frustration över att kvinnliga ledamöternas förmågor kritiseras 

konstant bara för att de är kvinnor. Hon upplever att kvinnorna aldrig kommer få den 

politiska legitimiteten jämfört med männen. Vidare respondenten berättar sådan här:  
’’Det är lite komiskt att när kvinnliga ledamöter uttrycker sina politiska åsikter eller 

missnöje så händer ingenting, men så fort en man säger exakt samma sak så 

applåderas och respekteras det som sagts. Däremot när en kvinna höjer sin röst blir 

hon en måltavla för förlöjligande och könsdiskriminerade kommentarer (...)’’ Nadja.  
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Intervjusvaren visar tydliga exempel på denna typ av härskarteknik som de kvinnliga 

ledamöterna utsätts för. Denna typ av härskarteknik skapar hinder för kvinnliga 

ledamöterna att driva sina politiska uppdrag eller presentera sina politiska förslag. Det 

framgår även i intervjusvaren att kvinnliga ledamöters förslag förlöjligas eller 

avsiktlig förbises. Det spelar ingen roll hur bra förslagen är, den blir legitima endast 

när det kommer från männen. Detta visar vilket negativ effekt har de könade normer 

och förväntningar på kvinnors politiska arbete. Kvinnliga ledamöterna utsätts för 

könsdiskriminerande beteende som påverkar negativ deras förutsättningar att driva 

sina politiska uppdrag.  

5.3.3 Objektifiering  
	
Objektifiering är en annan typ av härskarteknik som kommer att studeras i denna 

undersökning. Objektifiering innebär att människor blir objektifierade. Denna typ av 

härskarteknik drabbar i större utsträckning de kvinnliga ledamöterna (Erikson 2017: 

13).    

Flera av respondenter i denna undersökning påpekar att kvinnliga ledamöter konstant 

blir objektifierade i parlamentet. I intervjuerna framgår det att kvinnliga ledamöters 

kläder och utseende diskuteras och kritiseras beständigt.  

 

En av respondenterna förklarar att det afghanska parlamentet inte är ett isolerat organ 

utan den är en del av samhället och återspeglar samhället. Marjoriten av Afghanistans 

kvinnor bär fortfarande burka och det finns normer kring hur en kvinna bör klä sig. 

Hon beskriver även att kvinnorna ska klä sig diskreta, helst mörka färger och men det 

absolut viktigaste är att de bär sjal. Respondenten påpekar att i början fanns det 

många debatter och diskussioner kring hennes klädstil. Hennes klädsel och utseende 

väckte många reaktioner, framför allt negativa reaktioner. Vidare berättar hon sådan 

här: 
’’Jag älskar mode och att vara välklädd. Jag hade starka färger på mig, långa 

klänningar m.m. I ett samhälle där nästan alla bär burka och kvinnorna inte får synas, 

valde jag klä upp mig. Jag syntes extra mycket. Mina vinröda klackar fick mer 

uppmärksamhet än de kampanjer som jag drev. Detta är självklart väldig absurt (…)’’ 

Mariam. 
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En annan respondent upplever obehag när kvinnliga ledamöters utseende får mer 

uppmärksamhet istället för de politiska frågor som de driver. Hon betonar även att 

hon har under flera tillfällen fått kommentarer som berör hennes klädstil exempelvis:  
’’Först fixa din sjal och sedan driv din politik; eller du vet inte hur en kvinna ska klä 

sig och du ska lära oss hur vi bör fördela budget eller leda landet (…). Jag tycker om 

att klä mig fint och parant, det är en del av min personlighet. Detta betyder inte att 

det är hela jag. Jag föredrar hellre att mina politiska preferenser och aktiviteter får 

mer uppmärksamhet, istället för vilken sjalfärg jag ska ha på mig (…)’’ Fatima. 

Detta är ett exempel på hur en kvinnlig ledamot utsätts för denna typ av härskateknik. 

Respondenten blir objektifierade samt stöter på könsdiskriminerade kommentarer.  

 

Flera av respondenterna påpekar att det inte uppstår diskussioner kring hur de manliga 

ledamöterna klär sig. De förklarar att parlamentet anses vara en väldig formell plats 

och det förväntas att de manliga ledamöterna klär sig mer formellt t.ex. kostymer. 

Däremot är det många som klär sig i afghanska traditionella kläder, som inte är 

lämpliga i ett formellt sammanhang. Vidare berättar respondenterna att de manliga 

ledamöterna inte blir kritiserade när de bryter mot dessa normer och förväntningar. 

Det uppstår inga diskussioner, de blir inte kritiserade och det är mer acceptabelt att 

män bryter mot dessa normer än kvinnor (Nadja, Mariam, Fatima).  

 

En annan respondent föredrar att inte få komplimanger kring sin utseende i formella 

sammanhang eller under intervjuer. Respondenten uppskattar inte att få 

komplimanger kring sin hårfrisyr eller klädsel under intervjuer. Detta beror på två 

saker, dels för att hon inte vill provocera de religiösa och konservativa människorna; 

och dels för att hon inte vill att fokus flyttas från hennes politiska aktiviteter till 

hennes yttre. Respondenten betonar även att Afghanistan är ett väldigt religiöst och 

traditionellt land och när någon bryter mot de traditionella normerna blir den personen 

socialt sanktionerad. Hon förklarar att det är därför många kvinnliga politiker inte 

vågar klä sig på ett sätt som bryter mot de traditionella normerna och förväntningarna 

(Leila).   
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Intervjusvaren visar att de kvinnliga ledamöterna utsätts av denna typ av 

härskarteknik som generellt sätt används av männen. Det framgår även i intervjuerna 

att kvinnliga ledamöter inte får beröm och uppmärksamhet kring det de bör få det. 

Detta visar ett tecken på att de könade normer och praktiker kan drabba de kvinnliga 

ledamöters möjligheter i parlamentet. Det kan därmed innebära könsrelaterade 

konsekvenser för kvinnliga ledamöterna. Exempelvis att fokusen flyttas från deras 

politiska uppdrag, förslag och de politiska frågor de driver till deras utseende och 

kläder. Ett annat negativ konsekvens är att kvinnliga ledamöter stöter på 

könsdiskriminerande kommentarer och beteende. Detta i sin tur kan leda till att de kan 

bli begränsade att driva sina politiska uppdrag.   
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6. Diskussion  
Erikssons forskning var väldigt intressant och presenterade ett tydligt mönster. 

Forskningen visade att det förekommer en del jämställdhetsproblem i ett av världens 

mest jämställda parlament, nämligen Sveriges riksdag. Forskningen studerade framför 

allt de kvinnliga riksdagsledamöternas upplevelser av jämställdheten i riksdagen. 

Studien resulterade att kvinnliga politiker i större utsträckning upplevde att de blev 

utsatta av härskartekniker av olika slag. Detta innebar att kvinnorna inte hade samma 

möjlighet och tillgång, att driva sina politiska uppdrag som männen. Teorin som 

förklarar detta är könade normer och förväntningar som försvårar kvinnors politiska 

aktivitet i den politiska sfären.  

Detta väckte mitt intresse, att studera hur det ser ut för kvinnorna i Afghanistan idag. 

Den tidigare forskningen och teorin blev en relevant utgångspunkt för att studera 

Afghanistans fall. Det finns inte tillräckligt mycket forskning kring kvinnors 

upplevelser och uppfattningar gällande sina arbetsvillkor i Afghanistans parlament. 

Därmed blir min undersökning unik och kan leda till att nya kunskapsluckor fylls i 

den inom statsvetenskapliga relevansen. Urvalet för denna undersökning har varit 

begränsad. Det är nämnvärt att uppmärksamma att denna undersökning är baserat på 

ett fåtal intervjuer. Därmed blir denna undersökning en liten del av den större 

forskningen kring kvinnors upplevelse av jämställdhet i den politiska sfären. Däremot 

kan intervjusvaren fortfarande vara generaliserbara, med hänsyn till att den ger stöd 

till den tidigare forskningen.  

 

Denna undersökning studerade de afghanska kvinnliga ledamöternas upplevelser 

gällande sina arbetsvillkor i parlamentet. Intervjustudien baserades på fyra afghanska 

kvinnliga ledamöter. Intervjuerna gav en inblick på hur afghanska kvinnorna upplever 

sitt politiska inflytande i Afghanistan. I intervjuerna framgick det att dessa kvinnliga 

ledamöter stöter på många problem i sin politiska verksamhet. De betonar att de 

traditionella normerna och förväntningarna hindrar kvinnorna i att bedriva sina 

politiska uppdrag/agendor. Respondenterna påpekar att det är svårt för kvinnorna att 

ha en aktiv roll i den politiska sfären i Afghanistan. Det är svårt för kvinnorna att 

bryta de mest traditionella och konservativa normerna. De religiösa och traditionella 

normerna försvårar kvinnorna att ha tillgång till sina grundläggande rättigheter; t.ex. 

utbildning.  Det är svårt för kvinnorna att ha en aktiv roll i samhället överhuvudtaget.  
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De könade normer och förväntningar drabbar de kvinnliga politiker hårdast som är 

delaktiga inom politiken. 

 

Respondenterna uppmärksammar att de dagligen blir socialt sanktionerade, framför 

allt av sina manliga kollegor men även av andra människor. De berättar att de blir 

diskriminerade och hotade för att de är drivna och aktivt driver sina politiska uppdrag. 

Dessa drivna och ambitiösa kvinnor kämpar dagligen för att bevara sin legitima roll i 

parlamentet. De påpekar att kvinnor som uttrycker sina politiska åsikter och förslag, 

generellt sett utsätts för könsrelaterad diskriminering. Kvinnliga politiker blir 

förlöjligade, osynliggörs och objektifieras. Kvinnliga ledamöternas kompetens blir 

ständigt ifrågasatt. Detta innebär att arbetsvillkoren i den politiska sfären inte är lika 

mellan män och kvinnor i Afghanistan. De kvinnliga ledamöterna har inte samma 

förutsättningar och möjligheter att driva sina politiska uppdrag i jämförelse med 

männen.  

 

Intervjusvaren från denna studie indikerar på att denna undersökning har fått liknande 

resultat som tidigare forskning. Studien har fått ett likande mönster som den tidigare 

forskningen, trots att dessa kontexter har varit helt olika från varandra (Sverige och 

Afghanistan). Denna studie bekräftas och får stöd från den tidigare forskningen trots 

att denna undersökning hade begränsade antal analysenheter(intervjupersoner). Denna 

studie har bidragit till en värdefull pusselbit i större forskningar kring kvinnors 

upplevelse gällande jämställdheten i den politiska arenan. Därmed kan denna studie 

vara en lämplig utgångspunkt för fler samt större undersökningar kring afghanska 

kvinnors arbetsvillkor i parlamentet.  
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 8. Bilaga - Intervjuguide  
Intervjufrågor 

• Hur har din dag varit?  

• Vad var det som intresserade dig i politiken?  

• Hur många år har du jobbat i parlamentet? 

 

Krav och förväntningar  

• Hur upplever du de krav och förväntningarna i parlamentet?  

• Hur ser de allmänna kraven ut för de kvinnliga ledamöterna? 

Bemötande  

• Hur upplever du bemötandet i parlamentet på ett generellt sätt? 

• Hur bemöts du av dina kollegor i parlamentet? 

• Hur välkomnades du av dina kollegor?  

Hot  

• Hur trygg känner du dig i din arbetsplats? 

• Hur kan tryggheten påverka dina politiska uppdrag? 

 

Objektifiering  

• Vilka klädkoder finns eller är vanliga i Afghanistans parlament?  

• Finns det en viss regel kring klädsel att förhålla sig till? 

• Har du någon gång fått höra kommentarer kring ditt utseende/din 

klädsel? 

• Hur har det påverkat dig för att driva dina politiska uppdrag? 

Osynliggörande  

• Hur ser din delaktighet ut i debatter och diskussioner i parlamentet?  

• Vilka svårigheter stöter du på i de debatter som du deltar i? 

• Hur påverkar dessa svårigheter dig och dina politiska uppdrag?  

Förlöjligande  

• Finns det någon skillnad i bemötande mellan olika kön? I så fall vilka 

skillnader? 

• Hur kan detta påverka dig och dina politiska uppdrag? 	

 

 

 


