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SAMMANFATTNING   

 

Sedan kvinnornas inträde i den politiska sfären har kön och makt studerats i nära anslutning 

till varandra. Regeringar är den högsta verkställande myndigheten i en stat och hittills har 

forskningen kring könsmönster inom regeringar fokuserat på enstaka länder eller världsdelar, 

men ett nytt dataset publicerat av Nyrup och Bramwell år 2020 har gjort det möjligt att 

undersöka regeringar globalt över en längre tidsperiod. Datasetet innehåller årliga uppgifter 

om medlemmar i regeringar i 177 länder under perioden 1966–2016. Syftet med denna 

uppsats är att bidra med ett globalt perspektiv till diskursen gällande könsmönster inom 

ansvarsfördelningen mellan kvinnliga och manliga ministrar och undersöka om det finns ett 

samband mellan kön och det politikområde ministern ansvarar för. Uppsatsen grundar sig i tre 

hypoteser: (1) att en större andel kvinnor än män innehar feminina ministerposter, medan en 

större andel män än kvinnor innehar maskulina ministerposter, (2) att en större andel kvinnor 

än män innehar ministerposter med låg prestige, medan en större andel män än kvinnor 

innehar ministerposter med hög prestige samt (3) att andelen kvinnor som får maskulina 

ministerposter samt ministerposter av hög prestige är högre i demokratier än i icke-

demokratier. Dessa testas empiriskt genom en statistisk undersökning. Resultatet visar att 

samtliga samband är statistiskt signifikanta och de tre hypoteserna således får stöd i analysen. 

Den makt som kommer med ministerposter av hög prestige samt maskulina ministerposter når 

inte kvinnorna i samma grad som den når männen. Dörren till det politiska rummet må vara 

öppen, men kvinnorna står kvar på tröskeln.   
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1. INLEDNING 

Vem styr? Detta är en av de mest grundläggande frågorna inom statsvetenskapen. Historiskt 

har det enkla svaret på den frågan varit: männen. Idén om att makt och maskulinitet är något 

symbiotiskt har genomsyrat hur våra beslutsfattande organ är sammansatta och i sin tur, vem 

som styr. Politik har länge betraktats som ”männens värld”, där män ockuperar de allra flesta 

positioner som nationella ledare i både parlament och regeringar (Beckwith, Cowell-Myers, 

2003). Enligt UN Women är det endast tio länder som har en kvinnlig statschef och 13 länder 

som har en kvinnlig regeringschef år 2021. Dessutom är endast 25% av världens 

parlamentsledamöter och 21% av ministrarna kvinnor (UN Women, 2021). Till skillnad från 

parlamenten är det mycket ovanligt att ministrarna i en regering är direktvalda, istället är det 

regeringschefen som tillsätter ministrarna i en regering (Sveriges riksdag, 2021). Eftersom få 

av världens länder har haft eller har en kvinnlig regeringschef innebär detta att i en majoritet 

av fallen utses ministrarna av en man.  

 

Tidigare forskning har funnit tydliga könsmönster när det kommer till ledarposterna i 

regeringar. I bland annat Latinamerika och Europa har forskning visat att kvinnor är 

underrepresenterade i regeringar samt huvudsakligen ansvarar för ”feminina” politiska 

områden som går att koppla till den privata sfären av hemmet och familjen, samt politiska 

områden med låg prestige, exempelvis äldrevård och minoriteter, som får lite utrymme i 

media och endast en liten del av statsbudgeten. Män däremot tenderar att ansvara för 

”maskulina” politiska områden, exempelvis försvar och finans, som går att koppla till den 

offentliga sfären samt politiska områden med hög prestige som är mer synliga i media och 

som en större del av statsbudgeten spenderas på (Escobar-Lemmon och Taylor- Robinson, 

2005. Goodard, 2019). Detta har även undersökts i svenska regeringar men där fann 

forskningen inget stöd för ett könat mönster när det kommer till vilket politikområde en 

kvinnlig eller manlig politiker tenderar att ansvara för (Bauman, Bäck och Davidsson, 2019). 

Sedan kvinnornas inträde i den politiska sfären har kön och makt studerats i nära anslutning 

till varandra och många forskare har intresserat sig för orsaker och effekter av kvinnor på 

ledarpositioner i regeringar och parlament, men mycket finns fortfarande kvar att utforska.  

Trots att statsvetenskaplig forskning till stor del är genomsyrad av frågor kring makt och 

styrande, har det tidigare inte funnits något dataset som gjort det möjligt att undersöka 

regeringar i ett globalt sammanhang över en längre tidsperiod. Nyrup och Bramwell (2020) 

har utvecklat WhoGov, ett dataset som innehåller årliga uppgifter om medlemmar i regeringar 
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i 177 länder under perioden 1966–2016, vilket gör datasetet till det största av sitt slag. 

Datasetet täcker bland annat ministrarnas partitillhörighet, ålder och ansvarsområde samt en 

sammanställning av andelen kvinnor och män i respektive land och regering över tid.  Vidare 

motiverar Nyrup och Bramwell att datasetet skapar unika möjligheter att undersöka områden 

inom statsvetenskapen som förut varit svåråtkomliga, exempelvis att sammanställa en global 

bild av ministrars ansvarsområden. Nyrup och Bramwell menar att det inte är tillräckligt att 

endast titta på antalet kvinnliga ministrar i en regering, utan också vilka slags ministerposter 

som kvinnor tenderar att besitta samt varför.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Utifrån Nyrup och Bramwells (2020) datamaterial samt med avstamp i tidigare forskning är 

syftet med denna uppsats att bidra med ett globalt perspektiv till diskursen gällande 

könsmönster inom ansvarsfördelningen mellan kvinnliga och manliga ministrar i regeringar 

världen över. Uppsatsen syfte är således att undersöka om det finns ett samband mellan kön 

och det politikområde ministern ansvarar för. Utifrån teorin om skilda sfärer, Role congruity 

theory, Status Incongruity hypothesis och Capriolis teori om maskulinitet och femininitet i 

demokratier och icke-demokratier, ämnar undersökningen testa tre hypoteser som grundas på 

följande två forskningsfrågor:   

 

1. Hur ser ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor ut i världens regeringar? 

- H1: En större andel kvinnor än män innehar feminina ministerposter, medan en större 

andel män än kvinnor innehar maskulina ministerposter.  

- H2: En större andel kvinnor än män innehar ministerposter med låg prestige, medan 

en större andel män än kvinnor innehar ministerposter med hög prestige. 

2. Finns det några kontextuella skillnader i ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor i 

världens regeringar? 

- H3: Andelen kvinnor som får maskulina ministerposter samt ministerposter av hög 

prestige är högre i demokratier än i icke-demokratier.   

 

Undersökningen är av beskrivande karaktär och har för avsikt att besvara hur 

ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor ser ut i världens regeringar (Teorell & 

Svensson, 2016). Enligt Teorell och Svensson (2016) kan en uppsats motiveras utifrån 

inomvetenskaplig och utomvetenskaplig relevans. Utomvetenskaplig relevans innebär att 

uppsatsen har betydelse för omvärlden, vilket i detta fall kan motiveras utifrån att kvinnors 
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representation i beslutsfattande organ är ett mycket aktuellt ämne som berör människor på 

många olika nivåer i dagens samhälle. Ett exempel som visar på detta är det som står i det 

femte målet i FN:s Agenda 2030: ”rättvis fördelning av makt mellan kvinnor och män är en 

förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling”.  

 

En uppsats har inomvetenskaplig relevans om den bidrar till hittillsvarande forskning på 

området och således eftersträvar kumulativitet. Vidare är det inte bara viktigt att belysa ATT 

kvinnor tar plats i beslutsfattande organ, utan också VAR de tar plats. Att tillföra ett globalt 

perspektiv till frågorna kring könsmönster bland tilldelade ministerposter är viktigt för att 

knyta samman den forskning som redan finns. Tidigare forskning har studerat enstaka 

världsdelar, men i och med Nyrup och Bramwells nya dataset finns möjligheten att få en 

helhetsbild som denna undersökning ämnar bidra med.  

 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning som lägger grunden för den befintliga 

information som finns på området. Sedan följer ett avsnitt med teori och hypoteser och efter 

det presenteras undersökningens design och metod. Själva undersökningen presenteras i 

avsnittet om resultat och analys, där deskriptiv statistik samt regressionsanalyser utförs. 

Uppsatsen avslutas med ett avsnitt som behandlar slutsats och framtida forskning.  

3. TIDIGARE FORSKNING   

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som har undersökt könsmönster i 

utnämningar till ministerposter både utifrån ministerpostens stereotyp samt dess prestige. 

Forskning har gjorts både på internationell och nationell nivå och har visat på blandade 

resultat.  

 

Escobar-Lemmon och Taylor- Robinson (2005) undersöker maktfördelning i 

latinamerikanska länder mellan åren 1980 och 2003 och fokuserar bland annat på statusen för 

de ansvarsområden som män respektive kvinnor i regeringar tenderar att ansvara för. 

Resultatet visade att kvinnliga ministrar i högre grad ansvarade för områden med låg- eller 

medelhög status, samtidigt som de var underrepresenterade på områden med hög prestige. Ett 

ansvarsområde med hög prestige är exempelvis utrikes relationer, två ansvarsområde med 

medel prestige är arbete och social säkerhet och ett ansvarsområde med låg prestige är turism. 

Några år senare utvecklade Escobar-Lemmon och Taylor- Robinson (2009) sin studie genom 

att undersöka män och kvinnors karriärvägar i regeringen. De påvisar att män och kvinnor 
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generellt sitter lika länge på sina poster men att det finns en tydlig könad uppdelning när det 

kommer till vilka slags områden de ansvarar för: kvinnor ansvarar i högre grad för typiskt 

”feminina” områden och män för typiskt ”maskulina” områden. Maskulina ansvarsområden är 

områden som går att knyta till den offentliga sfären av politik och ekonomi, inklusive religion 

och lönearbete, som historiskt har associerats med män. Feminina ansvarområden går istället 

att knyta till den privata sfären där hemmet och familjen är centrala, inklusive vård och 

utbildning. Dessa områden har historiskt kopplats samman med kvinnor.  

 

I en europeisk kontext har Goodard (2019) undersökt vilka mönster det finns i fördelningen 

av ministerposter, med fokus på betydelsen av partipolitiska aspekter. Studien omfattar totalt 

7005 ministerutnämningar fördelade på 29 europeiska länder mellan år 1980 och 2014.  

Undersökningen påvisar att det finns tydliga könsmönster i ministerutnämningarna, dels är det 

betydligt mer sannolikt att en kvinna utses till minister med ansvar för typiskt ”feminina” 

frågor och nästan tre gånger mer sannolikt att en man utses till en av de mer inflytelserika 

ministerposterna. Utifrån en partipolitisk synvinkel visar studien att partitillhörighet spelar 

stor roll när det kommer till fördelningen av ministerposter. Vänsterpartier går exempelvis 

mot studiens universella resultat då dessa saknar någon tydlig könsskillnad när det kommer 

till utdelningen av de mer inflytelserika ministerposterna. Dessutom är vänsterpartier mer 

sannolika att utse kvinnor till typiskt ”maskulina” ministerposter. 

 

Jämställdhet på regeringsnivå intresserade också Krook och O’Brien (2012) som har studerat 

117 demokratiska länders regeringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Författarna 

undersökte bland annat antalet män och kvinnor i regeringar samt om ministrarnas 

ansvarsområden följde typiska könsmönster. Vidare testade de tre olika förklaringar till 

resultaten: (1) utformningen av den politiska institutionen (koalition- eller minoritetsregering, 

graden av demokrati etc.), (2) hur jämställt samhället är i övrigt och (3) hur väl kvinnor är och 

har varit representerade inom den politiska eliten. Studien visar att den sista 

förklaringsansatsen är den som överlägset bäst förklarar hur jämställd ett lands regering är.  

O’Brien, Mendez, Peterson och Shin (2015) har undersökt kvinnliga ledare och deras 

betydelse för andelen kvinnor i regeringen samt om kvinnor i högre grad utses till 

ministerposter med hög status. Utifrån 15 demokratier har författarna undersökt 206 

regeringsbildningar mellan åren 1980 och 2012. Utav dessa har 37 regeringar haft en kvinnlig 

ledare. Resultaten i undersökningen visar att kvinnligt ledarskap korrelerar med en lägre andel 
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kvinnor i regeringen samt att kvinnliga ledare inte är mer benägna att utse kvinnor till 

prestigefyllda ministerposter än vad manliga ledare är.  

Bauman, Bäck och Davidsson (2019) har studerat om det finns en könad dimension i 

utnämningen av ministrar i svenska regeringar mellan år 1996 och 2014 och resultaten i 

studien visar på att om en person avviker från partilinjen, således att personen inte står bakom 

partiets politik i en fråga, minskar hens chanser till att bli minister, samt att en ung ålder och 

lång parlamentarisk erfarenhet ökar chanserna. Likaså en hög utbildning, ledande positioner i 

partiet, aktivt deltagande och extra engagemang och specialisering inom ett specifikt 

politikområde ökar sannolikheten för ledamoten att bli minister. Som tidigare nämnt har flera 

internationella studier (Escobar-Lemmon och Taylor- Robinson, 2005. Goodard, 2019. Krook 

och O’Brien, 2012) visat att utnämningar till ministerposter ofta följer ett könat mönster där 

kvinnor tenderar att utnämnas till feminina poster och män till maskulina poster. Bauman, 

Bäck och Davidsson (2019) finner inte stöd för att utnämningarna av ministerposter i Sveriges 

regering följer ett könat mönster men finner däremot att det är en högre sannolikhet att 

kvinnor som har erfarenhet från feminina utskott i riksdagen blir utsedda till ministrar, än 

kvinnor som har erfarenhet av maskulina utskott. Dessutom visar deras resultat att när män 

avviker från partilinjen förändras inte chanserna för att bli utsedda till ministrar, medan när en 

kvinna avviker från partilinjen minskar hennes chanser att bli minister. Författarna förklarar 

detta resultat genom teorin om ”rollöverstämmelse” som framhåller att när kvinnor går emot 

vad som anses stereotypiskt kvinnligt, straffas de eftersom de inte beter sig som förväntat.  

4. TEORI OCH HYPOTESER  

I detta avsnitt presenteras teorier som ligger till grund för de tre hypoteser som ämnas testas i 

undersökningen. Dessa hypoteser går att koppla till forskningsfrågorna och bygger på 

teoretiska resonemang kring män och kvinnor på ledarposter samt idéer om maktförhållanden 

och dess koppling till kön.  

 

4.1 Skilda sfärer  

Konceptet ”privata och offentliga sfärer”, och således att män och kvinnor lever i skilda 

sfärer, har varit centrala för västerländsk politisk teori åtminstone sedan 1600-talet. Susan 

Moller Okin (2008) diskuterar hur den privata och offentliga sfären har porträtterats av 

politiska teoretiker i historien. Locke definierar till exempel politisk makt genom att skilja den 

från maktförhållandena inom hushållet och både Rousseau och Hegel kontrasterar familjens 
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individualistiska altruism med behovet av en opartisk ledning i staten. Dessa teoretiker 

argumenterar för att familjen tillhör kvinnornas natur och att den offentliga makten står i 

kontrast till denna. I modern tid har dock teorin om de skilda sfärerna fått mycket kritik. 

Genom 1960-talets andra våg av feminism blev ”det personliga är politiskt” en slogan som 

fångade problematiken kring att kvinnor inte ansågs höra hemma i den offentliga sfären. Att 

hävda att det personliga är politiskt är att argumentera för att inte allt som är viktigt i politiken 

finns i det offentliga rummet, det vill säga inom de manligt styrda statliga institutionerna. 

”Det personliga är politiskt” sammanslår det offentliga och privata och betonar samtidigt att 

den privata sfären är lika viktig som den offentliga sfären, politiskt sett (Harutyunyan et al, 

2009).  

 

Författaren Joan B Landes (2003) förklarar att bortsett från diskussionen om ”kön” finns det 

inte mer välanvända begrepp i feministisk teori än de om det offentliga och det privata. 

Pateman (1989) hävdar att den privata/offentliga dikotomin har varit en så central del i den 

feministiska politiska kampen att ”det är i slutändan vad den feministiska rörelsen handlar 

om”.  Indelning av ”offentligt” och ”privat” har genomsyrat politiken sedan flera hundra år 

tillbaka och det är utifrån denna dikotomi uppsatsens första hypotes, om stereotypa 

könsmönster i regeringar, motiveras. Regeringar är den regerande instansen och det organ 

som är den högsta verkställande myndigheten i en stat (NE, 2021). Maktförhållanden inom en 

regering kan påverkas av många olika saker, men med avstamp i teorin om skilda sfärer kan 

det motiveras att det är troligt att kvinnor oftare utnämns till ministerposter som ligger nära 

den privata sfären, således familj, kultur och skola, och att män oftare utnämns till 

ministerposter som ligger nära den offentliga sfären, så som ekonomi, säkerhet och utrikes 

relationer. Denna hypotes bygger på resonemanget att kvinnor i historien har marginaliserats 

från ansvarsområden som anses ”maskulina” samtidigt som de blivit tillskrivna 

ansvarsområden som anses ”feminina”, och därför har kvinnor det svårare än män att tillträda 

poster som kan kopplas till den offentliga sfären.  

 

Följande hypotes kommer att testas: 

H1: En större andel kvinnor än män innehar feminina ministerposter, medan en större andel 

män än kvinnor innehar maskulina ministerposter.   

 

Oavsett om hypotesen får stöd eller inte är denna uppsats av beskrivande karaktär och ämnar 

således inte förklara varför hypotesen får stöd eller inte får stöd. Det är möjligt att kvinnor har 
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marginaliserats från ansvarsområden som anses maskulina, som ovanstående teorier 

motiverar, men det är också möjligt att en större andel kvinnor på feminina ansvarsområden 

är ett tecken på substantiell representation, således att kvinnor är mer engagerade inom 

områden som i högre grad påverkar kvinnor.  

 

4.2 Role congruity theory och Status Incongruity hypothesis 

Teorin om ”rollöverensstämmelse” (Role congruity theory) har utvecklats av Eagly och Karau 

(2002) och handlar om hur könsnormer eller stereotyper skapar olika förväntningar på män 

och kvinnor. När kvinnor på ledande positioner tar plats i traditionellt manliga rum gör dessa 

könade normer och stereotyper att kvinnorna har svårt att hävda sig samt passa in. Det finns 

således inte bara deskriptiva normer som skiljer på hur män och kvinnor är, utan också 

normativa förväntningar om hur män och kvinnor bör vara.  När vi kategoriserar fenomen och 

beteenden utifrån vad som anses manligt eller kvinnligt, skapar vi samtidigt förväntningar att 

dessa ska efterlevas. Dessa stereotyper brukar visa på att kvinnor är mer omhändertagande 

och kollektiv orienterade (communal) och att män ses som mer handlingskraftiga, ambitiösa 

och individualistiska (agentic). Vidare brukar de egenskaper som anses vara typiskt manliga 

också vara typiska för en bra ledare, och de egenskaper som anses typiskt kvinnliga inte 

överensstämma med önskvärda egenskaper hos en bra ledare.  Detta bidrar till att kvinnor på 

ledarpositioner antingen diskrimeras eftersom de inte beter sig som en typisk ledare, eller för 

att de inte beter sig som en typisk kvinna. Män på ledarpositioner däremot anses mer i sin 

natur vara ledare och har därför lättare att hantera och agera utifrån vad som förväntas av 

dem. Forskning på området visar att kvinnliga ledare som utövar ledarskap på ett manligt sätt 

(auktoritärt eller direkt) utvärderas mer negativt än män som utövar samma typ av ledarskap 

(Eagly, Makhijani & Klonsky, 1992).  

 

Eagly och Karau bygger en stor del av sin teori på Burgess och Borgidas (1999) idéer om hur 

beskrivande och normativa könsstereotyper påverkar könsdiskriminering. Burgess och 

Borgidas (1999) förklarar att det finns traditionella idéer om specifika attribut, roller och 

beteenden som anses vara typiskt manliga eller kvinnliga och att omgivningen förväntar sig 

att dessa efterlevs. När våra förväntningar inte uppfylls, exempelvis när en ledarposition inte 

tillträds av en stark, dominant man, blir vi fientligt inställda eftersom det blir obalans i 

samhällets maktförhållanden. Våra normativa idéer om makt utmanas vilket i många fall leder 

till diskriminering. En liknande teori som bygger på samma tankegångar är ”Status 

Incongruity hypothesis” som stipulerar att anledningen till att kvinnliga ledare väljs bort samt 
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straffas i högre grad än manliga är att de utmanar status quo och de normativa idéerna om att 

kvinnor har lägre status än män (Rudman, Moss-Racusin, Phelan, & Nauts, 2012). Rudman et 

al (2012) menar att män traditionellt tillskrivs högre status och mer makt än kvinnor och när 

kvinnor tillträder ledarpositioner, och således är överordnade män, ses deras agerande som ett 

brott.  

 

Utifrån teorin om ”rollöverensstämmelse” samt ”Status Incongruity hypothesis” motiveras 

undersökningens andra hypotes som berör könsmönster inom ministerposternas 

prestigenivåer. Escobar-Lemmon och Taylor-Robinson (2005) har kategoriserat 

ministerposternas prestigenivå efter hur stort utrymme ministern får i media, hur synligt 

ämnet är för medborgarna, hur stor del av budgeten som läggs på politikområdet samt hur 

mycket makt ministern har i regeringen. Ansvarsområden med hög prestige är exempelvis 

finans och utrikes relationer, medan ansvarsområden med låg prestige exempelvis är 

äldrevård och idrott. Kategoriseringen av ansvarsområdets prestigenivå överlappar en del med 

kategoriseringen av ansvarsområdets stereotyp, men skiljer sig så pass mycket att en 

uppdelning av dessa är givande för undersökningen. Exempelvis anses politikområdet 

”teknologi och vetenskap” vara stereotypiskt maskulint samtidigt som det är av låg prestige. 

Dessutom är ”kultur och kulturarv” ett politikområde som kodats stereotypiskt feminint och 

samtidigt är av medel prestige.  

 

Att mäta ministerposters makt i regeringar utifrån dess prestigenivå återfinns i flera andra 

undersökningar, exempelvis i Barnes och Taylor-Robinson (2018) studie om kvinnor på hög-

prestige poster och dess koppling till kvinnors möjligheter till makt. Barnes och Taylor-

Robinson (2018) menar att det är viktigt att fokusera på ministerposternas prestige eftersom 

det ofta är ministerposterna med hög prestige som kontrollerar budgeten, är direkt ansvariga 

för att genomföra politik (politik som ofta påverkar kvinnor) samt är ytterst drivande i 

utformningen av politiken. Eftersom det enligt Eagly och Karau (2002) finns olika 

förväntningar på män och kvinnor, och att förväntade manliga egenskaper ofta stämmer 

överens med förväntade egenskaper hos ledare, borde således män tendera att tillträda poster 

med hög prestige som associeras med mycket makt i regeringen medan kvinnor hamnar på 

poster med lägre prestige som associeras med mindre makt i regeringen.  Dessutom, enligt 

”Status Incongruity hypothesis” utmanar kvinnor i ledarpositioner inte bara den feminina 

könsstereotypen utan också själva idén om att män som innehar makt och status har det av 

legitima skäl, och därför har kvinnor det svårare att utnämnas till poster som får mycket 
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mediauppmärksamhet samt anses ha hög status och prestige.  

 

Följande hypotes kommer att testas:  

H2: En större andel kvinnor än män innehar ministerposter med låg prestige, medan en större 

andel män än kvinnor innehar ministerposter med hög prestige.    

För att avgöra om ett hypotetiskt samband är av omvänd orsaksriktning kan en utgå från 

tidsordningen. Båda ovanstående hypoteser som ska testas i undersökning grundar sig i fall 

där ministern kommer ”ha ett kön” innan hen ankrar en ministerroll och vi kan således veta att 

det hypotetiska sambandet inte är av omvänd tidsordning.  Senare i uppsatsen kommer 

kontrollvariabler att presenteras som kommer isolera sambandet samt undersöka 

orsaksmekanismerna för att kontrollera för spuriösa samband samt mellanliggande variabler. 

4.3 Demokrati och jämställdhet  

Nyrup och Bramwells (2020) dataset gör det inte bara möjligt att bidra med ett globalt 

perspektiv till frågan om könsmönster inom regeringar världen över, det möjliggör också för 

jämförelser mellan olika grupper av länder. Tidigare forskning har nästan enbart fokuserat på 

demokratier och därmed lämnat en stor forskningslucka att fylla gällande andra regimtyper.  

För att ta undersökningen om könsmönster inom regeringar till ytterligare en analytisk nivå 

tillämpas Caprioli (2004) teori som säger att demokratiska stater är mindre benägna att bygga 

samhället på konstruktionerna av maskulinitet och femininet än icke demokratiska stater. 

Caprioli (2004) har bland annat undersökt detta i Saudiarabien, vars politiska system 

karaktäriseras av monarki och diktatur, och förklarar att på grund av traditionellt könade 

hierarkier, tillskrivs kvinnan ofta en roll som underordnad mannen. Det sker en omedveten 

samverkan mellan den förtryckta och förtryckaren som leder till diskriminering och 

strukturellt våld. Caprioli (2004) menar att kvinnor är säkrare i demokratiska länder eftersom 

dessa har en lägre nivå av strukturellt förtryck som orsakats av könade konstruktioner i 

samhället. Samma resonemang återfinns i Fallons (2012) analys där det framgår att en högre 

nivå av demokrati förbättrar kvinnors tillgång till höga politiska positioner, vilket i sin tur 

korrelerar med att fler kvinnor engagerar sig i politiska frågor och att politiken blir mer 

anpassad till kvinnors intressen.  

 

Utifrån Caprioli (2004) och Fallons (2012) idéer motiveras undersökningens tredje hypotes 

som berör kopplingen mellan ett lands styrelseskick och de ansvarsområden som kvinnliga 
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ministrar tenderar att få i världens regeringar.  Om demokratiska stater är mindre benägna att 

bygga samhället på konstruktionerna av maskulinitet och femininet, borde detta leda till att 

fler kvinnor sitter på maskulina poster i demokratier än i icke demokratier. Dessutom, om 

demokrati förbättrar kvinnors tillgång till höga politiska poster borde kvinnor i demokratier i 

högre grad sitta på poster av hög prestige jämfört med kvinnor i icke-demokratier.  

Följande hypotes kommer att testas:  

H3: Andelen kvinnor som får maskulina ministerposter samt ministerposter av hög prestige är 

högre i demokratier än i icke-demokratier.   

 

Sammanfattningsvis kommer tre hypoteser att testas. Dessa tre hypoteser bygger på idéer om 

att det finns en könad skillnad i tilldelningen av ministerpostroller som bygger på feminint 

och maskulint kodade ministerposter samt ministerposter av låg och hög prestige. Det kan 

dock vara av vikt att förtydliga att trots att mittenkategorierna, således neutralt kodade 

ministerposter och ministerposter av medel prestige, inte är inkluderade i hypoteserna spelar 

de en viktig roll i undersökningen för att visa på att det finns ett spektra mellan de kategoriska 

ytterligheterna.  

5. DESIGN OCH METOD  

Detta avsnitt kommer presentera design, material, begreppsdefinitioner och 

operationaliseringar. Valet av metod är viktigt för undersökningens validitet och reliabilitet, 

således avsaknaden av systematiska och osystematiska fel. Innan utförandet av 

undersökningen är det också viktigt att definiera begrepp och variabler som är av vikt för 

analysen. Som i alla undersökningar finns det dock begränsningar i vissa val, och dessa 

kommer lyftas för att upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt till studien och dess resultat.  

5.1 Valet av en statistisk forskningsdesign  

Forskningsfrågorna styr till stor del valet av forskningsdesign eftersom undersökningens 

tillvägagångssätt avgör hur trovärdiga resultaten blir (Esaiasson et al, 2012). Den statistiska 

designen är vanlig vid jämförelser för att dra slutsatser om orsak och verkan. En stor mängd 

analysenheter (fall) samlas in och dessa jämförs med varandra. Visar det sig sedan att två 

fenomen varierar med varandra på det sätt som vår teori säger att de ska göra, så dras 

slutsatsen att teorin har fått empiriskt stöd (Esaiasson et al, 2012). Fördelen med att använda 

sig av många analysenheter är dels att risken för att undersökningen koncentreras endast på 

sådana fall som passar hypotesen minimeras, enstaka (idiosynkratiska) egenskaper hos 
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analysenheterna blir mindre viktiga, chansen att få representativ variation längs med de 

relevanta variablerna ökar och teorins slagkraft går att uttala sig mer exakt om (Esaiasson et 

al, 2012).  

 

Denna uppsats är teoriprövande och utgår från tre hypoteser som ska prövas. Teorell och 

Svensson (2007) diskuterar det omstridda fenomenet ”orsak och verkan” och summerar synen 

på kausalitet genom fyra orsakskriterier: kontrafaktisk skillnad, tidsordning, isolering och 

mekanismen. En studie med många analysenheter är oftast bättre på att kontrollera för 

kontrafaktisk skillnad samt isolera samband än en studie med få fall. En fåfallstudie däremot 

är bättre när det kommer till att beskriva tidsordningen, och således veta att orsaken föregick 

verkan i tiden, samt att tyda de mekanismer som orsakat fenomenet. Här ligger en stor del av 

den statistiska forskningsdesignens osäkerhet. En svaghet i rådande undersökning är 

avsaknaden av information om mekanismerna, vad är det som driver sambandet/icke 

sambandet? Varför visar undersökningen det resultat den gör? Dessa frågor kräver studier av 

mer kvalitativ karaktär och är en möjlighet för framtida forskning.  

Eftersom undersökningen utgår från omfattande datamaterial används statistikprogrammet 

STATA för att göra regressionsanalyser samt ta fram deskriptiv statistik. Sedan tolkas de 

resultat och siffror som analysen ger i form av en diskussion. 

5.2 Datamaterial  

Undersökningen utgår från Nyrup och Bramwells (2020) datamaterial som skapats på 

University of Oxford’s avdelning för politik som heter ”Nuffield Politics Research Centre”. 

Materialet består av bibliografisk information, såsom kön och partitillhörighet, om 

regeringsmedlemmar i juli varje år under perioden 1966–2016 i alla länder med en befolkning 

på mer än 400 000 medborgare. Sammanlagt innehåller datamaterialet 50 197 unika 

regeringsmedlemmar och totalt 226 712 observationer av unika ministerpostår i samtliga 177 

länder. Materialet är uppdelat i två dataset: ett som heter ”within” där en observation utgörs 

av en minister i ett land under ett år – ett ”ministerpostår” – och ett dataset som heter 

”crossectional” som beskriver varje lands regeringssammansättning för respektive år (en 

observation här utgörs av en regering i ett land under ett år). För att besvara forskningsfrågan 

använde jag mig av datamaterialet ”within”, som bland annat beskriver varje enskild minister 

och dennes födelseår och död (eller om hen fortfarande lever), nationalitet samt vilket 

ansvarsområde personen har i regeringen. Information angående landets politiska system har 
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kodats över från datasetet ”crosssectional” till datasetet ”within” för att möjliggöra att hypotes 

tre testas, det vill säga om kvinnor i demokratier i högre utsträckning får maskulina 

ministerposter med hög prestige än kvinnor i icke-demokratier.  

5.3 Variabler, begrepp och operationaliseringar 

Eftersom undersökningen är av hypotesprövande karaktär och söker ett samband mellan en 

beroende variabel och en eller flera oberoende variabler, är det viktigt att teoretiskt definiera 

de mest centrala variablerna och begreppen.  För att kunna gå vidare med undersökningen 

måste även de teoretiska definitionerna tillskrivas operationella definitioner. Enligt Teorell 

och Svensson (2007) innebär operationaliseringen en specificering av lämpliga indikatorer för 

de abstrakta begrepp vi vill studera vilka är nödvändiga för att variablerna ska bli empiriskt 

mätbara. 

Oberoende variabel - Kön  

Begreppet kön är ett omstritt begrepp som kan definieras på en rad olika sätt. I denna uppsats 

kommer begreppet kön helt att bygga på hur Nyrup och Bramwell (2020) har kategoriserat 

ministrarnas kön, vilket är individens juridiska kön som står i folkbokföringen, pass eller 

legitimation. Enligt författarna har de utgått från ministerns namn (om det är ett kvinnonamn 

eller mansnamn) men om det varit oklart har de undersökt djupare och tagit reda på 

ministerns juridiska kön genom olika experter i respektive land. Inom samhällsvetenskapen 

dyker ibland situationer upp som kräver att kvalitativa variabler kodas kvantitativa. För att 

underlätta detta används dikotoma dummyvariabler som får statistiska modeller att fungera 

genom nollor och ettor. Eftersom studiens hypoteser bygger på kvinnor på ministerposter, och 

det är denna kategori vi är intresserade av, har kvinnor operationaliserats med ettor och män 

med nollor.  

Man = 0  

Kvinna = 1  

 

Beroende variabel – ansvarområdets stereotyp 

En stereotyp är en kategorisering av något som bygger på en viss del faktiskt kunskap och 

som gör det enklare för hjärnan att hantera intryck (NE, 2021). Könsstereotyper är 

uppfattningar om män och kvinnor som belyser skillnaderna mellan grupperna och förbiser 

skillnader inom grupperna. Eagly och Karau (2002) menar att de förutfattade meningar som är 

kopplade till kön skapar en normativ mall av hur kvinnor och män förväntas uppträda.  
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Nyrup och Bramwell (2020) har använt sig av Krook och O´Brian (2012) kategorisering av 

ministerposters ansvarsområden kopplat till dess stereotyp. Krook och O´Brian (2012) har sin 

utgångspunkt i den omfattande feministiska litteraturen som behandlar teorin om ”offentliga 

och privata sfärer” och definierar ansvarsområdets stereotyp beroende på om det område den 

berör går att knyta till den offentliga sfären av politik och ekonomi, inklusive religion och 

lönearbete, som har varit historiskt associerade med män eller till det privata hemmet och 

familjen, inklusive vård och utbildning, som har varit nära kopplade till kvinnor. Denna 

dubbla definition innebär att skillnaden mellan stereotyperna inte bara handlar om de 

offentliga/privata karaktärerna av de aktuella frågorna utan också om ansvarsområdet 

traditionellt kan associeras med män eller kvinnor. Ansvarsområden kodade som ”maskulina” 

är ministerposter så som jordbruk, försvar, finans, utrikesfrågor och arbete. De som 

kategoriseras som ”feminina ” består av ämnen som barn, utbildning, hälsa och kvinnofrågor. 

Ansvarsområden som traditionellt inte är kopplade till ett kön - som turism eller bostäder - 

klassificeras som ”neutrala ”. Eftersom de tre stereotyperna (feminin, neutral och maskulin) 

inte går att rangordna, de följer en nominalskalenivå, har variablerna kodats till tre olika 

dummyvariabler i datasetet där den beroende variabel vi är intresserade av har tilldelats en 

etta och resterande är kodade som noll.  

 

Tabell 1. Kategorisering och operationalisering av ansvarsområdens stereotyp. 
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Beroende variabel - inre/yttre kärnan - prestigenivå 

Ministerpostens prestigenivå grundar sig helt på Nyrup och Bramwells (2020) kategorisering 

där de har klassificerat olika poster utifrån dess prestige. De har utgått från Krook och 

O´Brian (2012) som motiverar att en detaljerad uppdelning av ministerposternas prestige-

nivåer är problematisk eftersom detta kan skilja sig mellan olika länder. Därför väljer de att 

göra en grov indelning där de utgår från Escobar-Lemmon och Taylor-Robinsons (2005) 

studier i Latinamerika och delar in posterna i hög, medel och låg prestige. Poster med hög 

prestige utmärks av att de får mest medial uppmärksamhet samt uppmärksamhet inom 

regeringen, är mest synliga och har störst inflytande på den förda politiken. Till dessa hör 

försvar, ekonomi, utrikesfrågor och inrikesfrågor. Poster av medel prestige är positioner som 

har stor inverkan på politiken men som syns mindre i media och har generellt lägre status i 

regeringen, till dessa hör exempelvis jordbruk, utbildning och transport. Slutligen 

kännetecknas ministerposter med låg prestige av bristande tillgång till resurser samt mindre 

synlighet, exempel på dessa ansvarsområden är kultur, sport och turism. Eftersom dessa 

variabler går att rangordna, de följer en ordinalskala, har prestigenivåerna tilldelats en siffra 

från ett till tre där siffran ett motsvarar låg prestige, två motsvarar medel prestige och tre 

motsvara hög prestige.  

Dogan’s (1989) argumenterar dessutom för att det finns en ”inre” och en ”yttre” kärna i 

regeringar. De ansvarsområden som tillhör den inre kärnan är försvar, finans och utrikesfrågor 

som tenderar att få mer mediauppmärksamhet, vara en bättre språngbräda till högre ämbeten 

samt ha en högre auktoritet i regeringar. Den inre kärnan motsvaras således av de 

ansvarsområden som har hög prestige och den yttre kärnan av de ansvarsområden som har 

medel eller låg prestige.  
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Tabell 2. Kategorisering och operationalisering av ansvarsområdens stereotyp. 

 

 

5.4 Kontrollvariabler  

Variabler som kan tänkas ha ett samband med såväl den oberoende variabeln som den 

beroende variabeln och som därför bör tas i beräkning kallas för kontrollvariabler. 

Exempelvis kan ett samband vara spuriöst, vilket innebär att samvariationen mellan de två 

ursprungliga variablerna i själva verket orsakas av en tredje variabel. Detta blir ett problem 

om en vill uttala sig om kausala effekter (Teorell och Svensson, 2007). En viktig sak att vara 

medveten om är dock att hur noga kontrollvariabler än väljs ut, finns en risk att missa någon 

avgörande faktor som skulle kunna påverka resultatet.  

 

Nyman (2015) förklarar att i undersökningar där kön är den oberoende variabeln handlar det 

inte i första hand om att isolera för andra variabler, utan snarare att fundera över varför ett 

samband mellan kön och de huvudsakliga beroende variablerna eventuellt uppstår. En ska 

ställa sig själv frågan: vilken är orsaksmekanismen mellan kön och ministerpostens stereotyp 

samt prestigenivå? Anledningen till detta är enligt Nyman (2015) att det inte kan finnas några 

bakomliggande variabler till kön, ingenting kan påverka ens kön eftersom det är en roll en 

föds in i. I denna undersökning är det därför rimligt att resonera kring vad som spelar roll när 

en person tillsätts på en ministerpost och samtidigt vad som kan tänkas variera mellan män 

och kvinnor. Erfarenhet är en faktor som kan påverka utfallet när en ministerpost ska tilldelas 
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eftersom lång erfarenhet inom ett område ofta anses vara synonymt med mycket kunskap. Det 

skulle därför kunna vara så att en person men lång erfarenhet tillsätts på poster av hög 

prestige i högre grad än en person med kortare erfarenhet eftersom dessa poster tenderar att 

vara mer synliga och innebära ett större ansvar. Ett förenklat sätt att mäta erfarenhet skulle 

kunna vara att mäta personens ålder vid tidpunkten då ministerposten tillsattes med 

motiveringen att en äldre person i de flesta fallen har längre erfarenhet inom ett område än en 

ung person har. Om det ska vara intressant att kontrollera för ålder krävs dock att denna 

variabel skiljer sig åt mellan kvinnor och män i regeringar i allmänhet.  

 

Datamaterialet visar att medelåldern för de manliga ministrarna är 54.5 år och medianen är 54 

år. Medelåldern för de kvinnliga ministrarna är 51.5 år och medianen är 52 år. För att ta 

hänsyn till variationen utfördes också en bivariat regressionsanalys där kön är den oberoende 

variabeln och ålder den beroende variabeln. Resultat visas nedan i en tabell.  

 

Tabell 3. Bivariat regression av ålder som beroende variabel.   

 

Den bivariata regressionen visar att kvinnor i genomsnitt är 3 år yngre än män, det vill säga 

att kvinnor är ca 51 år och män är 54 år. Eftersom regressionen visar på att det finns ett 

statistiskt signifikant samband kommer erfarenhet att vara en av kontrollvariablerna i den 

multivariata regressionsanalysen.  

 

Ytterligare en faktor som skulle kunna spela in när en ministerpost tillsätts är utbildning. En 

person med en examen på doktorsnivå har troligtvis mer kunskap på området än en person 

som har en lägre utbildning, vilket skulle kunna påverka vem som tillsätts på ministerposter.  

I Nyrup och Bramwells (2020) dataset finns en variabel som beskriver ministerns titel där de 
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titlar som kan kopplas till utbildning och ingår i variabeln är Dr (doktorsexamen), Gen 

(generaler inom militären), Lt. Gen (generallöjtnant), Eng (ingenjör), Maj (major) samt M.D 

(läkare). Utöver dessa finns också flertalet andra titlar som inte kan kopplas till en persons 

utbildning, exempelvis ”Mrs.” eller ”Mr.”. Det finns inga titlar för personer som har en lägre 

utbildning, vilket gör variabeln till viss del missvisande eftersom den inte gör någon skillnad 

mellan exempelvis en kandidatutbildning eller masterutbildning. Dessutom finns ingen 

kodning för om ministern saknar utbildning från universitet eller högskola. Trots detta valde 

jag att koda om denna variabel till en dikotom variabel som beskriver om ministerns har en 

utbildning på ”högsta” nivå, således en doktorsexamen, general-, major- eller 

generallöjtnantexamen, ingenjörsexamen, läkarexamen eller inte, för att använda denna 

variabel som en kontrollvariabel. Samtliga titlar som tillhör utbildning på högsta nivå 

tilldelades en etta, medan resterande titlar tilldelades en nolla. Denna indelning är egentligen 

inte optimal för syftet eftersom den tillåter väldigt lite variation och bidrar med en väldigt 

svart-vit bild, men jag anser ändå att den kan fånga ett generellt mönster bland ministrarna 

tack vare det stora antalet observationer. Vidare är det dock viktigt att ha i åtanke att det är 

sannolikt att det finns en könad dimension av titlarna, några exempel på detta är att i Sverige 

tilläts inte kvinnor tjänstgöra som officerare förrän år 1989 och Japans första kvinnliga 

general, Hikaru Saeki, tillsattes först 2001 (Försvarsmakten, 2021).  

 

Återigen är denna variabel endast intressant att kontrollera för om den skiljer sig mellan män 

och kvinnor. Bland observationerna av manliga ministrar har 21 311 av dessa en utbildning 

som enligt Nyrup och Bramwells är på högsta nivå, medan 182 892 observationer av manliga 

ministrar inte har en utbildning på högsta nivå. Motsvarande siffra bland kvinnorna visar på 

472 respektive 18 350 ministrar. Detta innebär att ungefär 10.4% av männen som observerats 

och 2.5% av kvinnorna är utbildade på högsta möjliga nivå. För att ta hänsyn till variationen 

utfördes också en bivariat regressionsanalys där kön var den oberoende variabeln och 

utbildning var den beroende variabeln. Resultat visas nedan i en tabell. 
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Tabell 4. Bivariat regression av utbildning som beroende variabel.    

 

 

Den bivariata regressionen visar att andelen kvinnor med utbildning på högsta nivå är 8% 

mindre än andelen män med utbildning på högsta nivå. Eftersom sambandet har statistisk 

signifikans, det finns således en skillnad mellan kvinnor och mäns utbildningsnivå i 

datamaterialet, kommer denna variabel att användas som kontrollvariabel i de multivariata 

regressionerna som presenteras längre fram i uppsatsen.   

 

5.5 Kontextvariabler  

För att undersöka om sambandet mellan kön och ministerposternas ansvarsområden varierar 

mellan olika kontexter, tillförs ytterligare en variabel till undersökningen: demokrati/icke-

demokrati. Detta eftersom regeringars sammansättning påverkas av landets regimtyp och 

detta system ligger till grund för maktfördelningen i regering och parlament. Jag har valt att 

göra en grov indelning av denna variabel där en etta har tilldelats samtliga länder som enligt 

Nyrup och Bramwell anses vara demokratier vid den givna tiden, och resterande länder har 

tilldelats en nolla och motsvarar icke-demokratier. Nyrup och Bramwell (2020) har 

klassificerat regimtypen utifrån Cheibub et al. (2010) som har definierat demokratier som 

regimer där regeringen tillsätts genom konkurrensutsatta val. För att en regim ska vara 

demokratisk måste både den verkställande direktören och lagstiftningsorganet tillsättas genom 

val. Valen är konkurrensutsatta när det finns en opposition som har chans att vinna.  

 

I demokratier kan 79 763 fall där en man tilldelats en ministerpost observeras och 11 583 fall 

då en kvinna tilldelats en ministerpost. Detta innebär att i endast 12.7% av fallen har en 
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kvinna tilldelats en ministerpost. Motsvarande siffror i icke-demokratier är 124 275 tillfällen 

då en man tilldelats en ministerpost och 7213 kvinnor. Detta innebär att i endast 5.6% av 

fallen då en minister tillsattes, var detta en kvinna.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Teorell och Svensson (2007) förklarar att samhällsvetenskapliga begrepp ofta är abstrakta och 

därför sällan låter sig observeras direkt. Detta kan bidra till olika mätfel, exempelvis att vi 

överskattar eller underskattar styrkan av ett samband. Dessa två mätfel brukar benämnas som 

systematiska eller osystematiska och mäter undersökningens validitet och reliabilitet. 

Validiteten avgör om den operationella definitionen överensstämmer med den teoretiska 

definitionen, mäter jag det jag avser mäta? Reliabiliteten mäter hur tillförlitlig vår mätning är, 

går studien att replikera med samma resultat? 

Validiteten i undersökningen kan motiveras utifrån hur väl de operationella indikatorerna 

stämmer överens med de teoretiska. Som tidigare nämnt är det ministerns juridiska kön som 

kodats upp, vilket skulle kunna motiveras vara något annat än ministerns självupplevda kön. 

Med motiveringen att materialet innehåller så pass många observationer, och att majoriteten 

av ministrarna i materialet troligtvis definierar sig själva som deras juridiska kön, bör dock 

detta ej anses vara ett större validitetsproblem. Däremot är operationaliseringarna av 

kontrollvariablerna erfarenhet och utbildning – ålder och titel – ganska grova proxies med låg 

validitet. Att sätta ett likhetstecken mellan en persons ålder och erfarenhet är inte optimalt 

eftersom många andra faktorer än en persons ålder påverkar dennes erfarenhet inom ett 

område. Som tidigare nämnt är variabeln som beskriver ministrarnas titel inte heller optimal 

att översätta till en persons utbildning eftersom den endast informerar om personen har en 

utbildning inom vissa specifika yrkesgrupper, som exempelvis läkare och ingenjör, eller inte. 

Den tar ej hänsyn till andra utbildningar på exempelvis kandidatnivå.  

Jag anser att genom att grundligt förklara undersökningens tillvägagångssätt, således redogöra 

för vilka mätinstrument som använts samt dess måttenhet, ökar tillförlitligheten 

(reliabiliteten) i en undersökning. Därför har jag strävat efter att vara så tydlig och detaljrik 

som möjligt i samtliga avsnitt i uppsatsen. Eftersom studien utgår från ett redan befintligt 

datamaterial finns dock möjligheten att osystematiska reliabilitetsfel kan ha uppstått som är 

svåra för mig att upptäcka. Ett tänkbart scenario är att författarna Nyrup och Bramwell (2020) 

har kodat ministrarnas kön fel, då de i huvudsak har utgått från ministerns namn när de kodat 
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ministrarnas kön. Det är möjligt att reliabiliteten är lägre i länder där namn inte är tydligt 

könade, som i exempelvis Kina där det inte finns en tydlig uppdelning mellan flick- och 

pojknamn utan ett barn ofta tilldelas ett namn som symboliserar en eller flera egenskaper 

(Kinalotsen, 2021). Nyrup och Bramwell (2020) har dock motiverat att om de varit osäkra på 

ministerns kön har de tagit hjälp av en expert från det aktuella landet, vilket borde ha gjort att 

majoriteten av ministrarnas kön är kodade korrekt utifrån individens juridiska kön.  

 

Vidare är Oxford University ett högt ansett universitet med hög status i forskarvärlden och 

tidsskriften där datasetet först presenterades, American Political Science Review, har ett högt 

anseende vilket borde borga för en hög tillförlitlighet. Detta motsätter dock inte att en bör 

vara uppmärksam och ha ett kritiskt förhållningssätt till såväl materialet som resultatet.  

6. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta avsnitt redovisas undersökningens resultat samt en analys av detta. Först presenteras 

övergripande deskriptiv statistik som lägger grunden för kommande analys. Därefter testas 

samtliga tre hypoteser med tillhörande deskriptiv statistik samt bivariata och multipla 

regressionsanalyser.  

6.1 Män och kvinnor i regeringar – en översikt  

För att få en grundläggande bild av materialet presenteras här nedan en sammanställning av 

antalet kvinnliga och manliga ministrar i samtliga 177 länder över tid. Av 

presentationstekniska skäl utförs ett nedslag var tionde år: 1966, 1976, 1986, 1996, 2006 och 

2016. Denna typ av statistik brukar kallas för deskriptiv statistik som enligt Frisk (2018) är en 

gren inom statistiken som går ut på att sammanfatta datamaterialet genom exempelvis 

lägesmått, spridningsmått och olika diagram. Studien omfattar 226 712 observationer av 

unika ministerpostår i 177 länder under perioden 1966–2016. En observation innebär en 

minister som suttit i en regering det specifika året, således kan en och samma minister vara 

flera observationer. Abdul Ghani Gilong återfinns exempelvis 10 gånger i materialet då han 

var Malaysias justitieminister mellan år 1969–1970, minister med ansvar för transport mellan 

år 1971–1975 och minister med ansvar för arbete mellan 1976–1978. I kommande analyser är 

det således observationer av unika ministerpostår som presenteras, inte unika ministrar.  

 

Av de 226 712 observationerna är totalt 18 822 kvinnor och 204 204 är män, vilket innebär att 

endast 8.4 % av undersökningens observationer är av kvinnliga ministrar. Som nedanstående 
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figur visar är fördelningen mellan män och kvinnor på ministerposter långt från jämställd, 

men utvecklingen pekar åt rätt håll.  År 2016 fanns det 878 kvinnor och 4303 män i världens 

regeringar medan motsvarande siffra 50 år tidigare, år 1966, var 38 respektive 2704.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Antal ministrar uppdelat på män och kvinnor över tid. 

 

6.2 Antalet ministrar i regeringarna har ökat över tid 

En intressant observation som tydligt visas i figur 3 är att antalet ministrar har ökat markant 

över tid. Regeringar har således blivit större, det har närmast skett en fördubbling av antalet 

ministrar från år 1966 till 2016. En anledning till detta skulle kunna vara att politiken har 

expanderats samt specialiserats, vilket har inneburit att fler ansvarsområden har fått ta plats i 

regeringarna. Denna process brukar kallas för politisering vilket innebär att ett ämne görs till 

föremål för politiska beslut i högre grad än det gjorts tidigare (NE, 2021). Exempelvis fanns 

det år 1966 endast 55 ministrar inom miljösektorn, medan det år 2016 fanns 202 ministrar 

med ansvarsområdet miljö, vilket är nästan fyra gånger så många som år 1966. Detta visar på 

att fler länder över tid har tillsatt personer inom regeringarna som ansvarar för detta 

ansvarsområde, eftersom ämnet blivit mer aktuellt för politiken. Samma sak gäller exempelvis 

området för familj och barn där materialet visar att det år 1966 endast var fyra länder som 

hade en minister inom detta ansvarsområde: Norge, Nya Zealand, Rwanda och Tyskland. År 

2016 hade istället 42 av länderna, således mer än 10 gånger så många, en minister med ansvar 

för barn och familj.  
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Detta är intressant eftersom denna ökning har inneburit fler möjligheter att tillträda 

ministerposter, både för kvinnor och män. När områden som tidigare inte ansetts vara 

politiska politiseras, ökar även möjligheterna för personer inom andra områden i samhället än 

de som anses vara traditionellt politiska att inkluderas i de beslutsfattande rummen. Denna 

inkludering kan dock också bidra till ökad marginalisering, eftersom det blir en tydligare 

hierarki mellan olika ansvarsområden när fler icke-traditionella politikområden politiseras. 

Den inkludering som fler ministerposter möjliggör är således inte alltid synonym med makt.    

 

I nedanstående linjediagram presenteras antalet ministrar inom respektive kategori över tid. 

Diagrammet visar att feminina ministerposter har ökat från 308 i antal år 1966 till 675 i antal 

år 2016 vilket är en ökning med 119%, neutrala poster har ökat från 858 till 2080 vilket är en 

ökning med 142% och maskulina poster har ökat från 4251 till 6384 vilket är en ökning med 

50%. Ministerposter av låg prestige har ökat från 125 i antal år 1966 till 309 i antal år 2016 

vilket är en ökning med 147%, poster av medel prestige har gått från 3014 i antal till 5384 i 

antal vilket innebär en ökning med 78% och poster av hög prestige har ökar från 1725 till 

2598 vilket motsvarar en ökning med 50%. Sammanfattningsvis har således neutrala 

ministerposter och poster av låg prestige procentuellt ökat mest av alla kategorier mellan år 

1966 och 2016. 

 

Figur 2. Antalet ministrar på respektive ansvarskategori över tid. 
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6.3 Hypotes 1: En större andel kvinnor än män innehar feminina ministerposter, medan 

en större andel män än kvinnor innehar maskulina ministerposter.  

 

Utifrån uppsatsens första forskningsfråga, hur ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor 

ser ut i världens regeringar, har undersökningens första hypotes utformats. Denna hypotes 

säger att en större andel kvinnor än män innehar ministerposter som är stereotypiskt feminint 

kodade, medan en större andel män än kvinnor innehar ministerposter som är maskulint 

kodade. För att djupare förstå inom vilka områden som manliga och kvinnliga ministrar 

verkar presenteras nedan den totala fördelningen av män och kvinnor på ministerposter som 

anses vara stereotypiskt feminina, neutrala eller maskulina. Återigen har antalet observationer 

av unika ministerpostår observerats, där samma minister kan sitta på en ministerpost under 

flera år och då räknas flera gånger. Av alla kvinnor som observerats i undersökningen har 

36.3% suttit på feminina ministerposter och 39% har suttit på maskulina poster. Detta innebär 

att fler kvinnor i antal har suttit på maskulina ministerposter än feminina ministerposter. Av 

alla män som observerats i undersökningen har 14% suttit på feminina ministerposter och 

61.3% suttit på maskulina ministerposter.  

 

Tabell 5: Antalet och andelen observationer av unika ministerpostår fördelat på manliga samt kvinnliga 

ministrar mellan åren 1966–2016 på ministerposter kategoriserade utifrån stereotyp.  

 

Nedan presenteras en figur där antalet kvinnliga och manliga ministrar per stereotypiskt 

ansvarsområde presenteras. Figuren visar att andelen män och kvinnor på feminina 

ministerposter är betydligt mer jämställda än de ministerposter som anses maskulina. 20.4 % 

av de feminina ministerpostobservationerna är kvinnliga ministrar. De områden där män 

dominerar mest är de maskulina ministerposterna där endast 6% av observationerna är 

kvinnor. Det innebär att trots att flest antal observationer av kvinnliga ministrar går att finna 
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inom de maskulina ministerposterna, är detta en väldigt liten andel av de totala antalet 

observationer av ministrar på maskulina ministerposter.  

 

Figur 3: Antalet observationer av unika ministerpostår fördelat på manliga samt kvinnliga ministrar mellan 

åren 1966–2016 på ministerposter kategoriserade utifrån stereotyp.  

 

I figuren som visas nedan presenteras hur fördelningen av ministerposter som kodats 

feminina, neutrala och maskulina har varit uppdelad på kvinnliga ministrar över tid. Återigen 

är det av presentationstekniska skäl som jag har valt att göra ett nedslag var tionde år. Något 

att ta i beräkning när en observerar denna graf är att kategoriseringen av ministerposternas 

stereotyp inte är jämnt fördelad på antalet ansvarsområden. Detta innebär att en anledning till 

att många kvinnor suttit på ministerposter som kodats maskulina till viss del beror på att 

denna kategori rymmer flest alternativa ansvarsområden.  

 

Vidare visar grafen att fram till år 1996 satt kvinnliga ministrar främst på feminina poster, 

men efter år 1996 syns en tydlig ökning i antalet kvinnor på maskulina ministerposter och år 

2016 var det vanligare att en kvinna var minister inom ett maskulint kodat område än ett 

neutralt eller feminint kodat område. Det är således stor skillnad på könsmönster inom 

fördelningen av ministerposter om en analyserar hela 50-årsperioden eller endast det senaste 

årtiondet. När en läser av nedanstående tabell är det dock viktigt att vara uppmärksam på att 

antalet inräknande ansvarområden skiljer sig mellan samtliga kategorier. Det maskulina 

ansvarsområdet innehåller fler politikområden än de feminina och neutrala.  
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Figur 4: Antalet kvinnor på ministerposter med feminina, neutrala och maskulina ansvarsområden över tid. 

 

För att utöka analysen ytterligare presenteras en bivariat och multipel regressionstabell av 

sambandet mellan kön och ansvarsområdets stereotyp nedan. Bivariat regressionsanalys 

innebär att ett samband mellan två variabler undersöks (Nyman, 2015). I denna undersökning 

är variabler delvis utformade som dummyvariabler, således som dikotoma variabler. Enligt 

Nyman (2015) är logistisk regression det korrekta sättet att analysera samband när den 

beroende variabeln är dikotom. Han förklarar dock att resultaten oftast inte skiljer sig särskilt 

mycket från de resultat en får ut vid vanlig linjär regression. Vidare kommer denna 

undersökning därför i huvudsak att behandla linjär regression, men bland bilagorna finns 

resultat från en logistisk regressionsanalys på samma material. Detta för att visa på att 

resultaten inte skiljer sig markant mellan den linjära och logistiska regressionsanalysen.  

 

Att datamaterialet innehåller många observationer från ett och samma fall öppnar upp många 

möjligheter att undersöka materialet. Exempelvis kan en välja att endast studera variation 

över tid genom att inkludera en dummyvariabel per land, och på så vis kontrollera för alla de 

faktorer som är stabila och som inte kan observeras. Däremot innebär många observationer 

från ett och samma fall att den statistiska signifikansen lätt överdrivs om det inte tas hänsyn 

till att Afghanistan 2012 och Afghanistan 2013 knappast är oberoende av varandra (Nyman, 

2015). För att undvika att den statistiska signifikansen överdrivs och för att rådande analys 
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ska bli så träffsäker som möjligt kommer klustrade standardfel att användas i regressionerna. 

Ett klustrat standardfel är ett standardfel som beaktar att observationerna inom ett kluster 

korrelerar (Gujarati, Porter. 2009). I rådande undersökning beaktas att resultaten inom 

länderna korrelerar.  

 

Multipel regression innebär att en eller flera förklarande (oberoende) variabler inkluderas i 

analysen. Enligt Nyman (2015) finns det tre huvudsakliga skäl att gå från bivariat till multipel 

analys: ytterligare en oberoende variabel kan förbättra förklaringen, isolera sambandet och 

hitta orsaksmekanismer.   

 

Tabell 6. Bivariat och multipel regression av ansvarsområdens stereotyper som beroende variabler.  

 

Modell 1 i tabell 6 beskriver ett positivt statistiskt signifikant samband mellan kvinnor och 

feminina ministerposter. Andelen kvinnor på feminina ministerposter är ca 22 procentenheter 

högre än andelen män på feminina ministerposter. Koefficienten för sambandet mellan kön 

och feminina ministerposter är fortfarande statistiskt signifikant i modell 2, men har blivit 

något svagare. Modell 2 visar också att varken erfarenhet eller utbildning, åtminstone inte på 

det sätt som det mäts här, påverkar om en person får en feminin ministerpost.  

 

 

Modell 5 beskriver ett negativt statistiskt signifikant samband mellan kvinnor och maskulina 

ministerposter då andelen kvinnor på maskulina ministerposter är ca 22 procentenheter lägre 
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än andelen män på maskulina ministerposter. Detta samband fortsätter att vara signifikant när 

kontrollvariablerna tillförs och i modell 6 kan vi se att sambandet endast har blivit lite 

svagare. Vidare återfinns också ett positivt statistiskt signifikant samband mellan utbildning 

och maskulina ministerposter. Inom de maskulina ministerposterna är andelen personer som 

har en utbildning på högsta nivå 7.4 procentenheter högre än andelen som inte har en 

utbildning på högsta nivå. Återigen är det dock viktigt att ha i åtanke att variabeln utbildning 

kan ha en könad dimension eftersom en stor del av titlarna som ingår i variabeln är 

militärtitlar, och dessa har historiskt sett varit mycket svåra för kvinnor att uppnå eftersom 

militäryrket länge endast associerats med män. 

 

Sammanfattningsvis med avstamp i uppsatsens första forskningsfråga, hur 

ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor ser ut i världens regeringar, har uppsatsens 

första hypotes formulerats. Hypotes 1 säger att en större andel kvinnor än män innehar 

ministerposter som är stereotypiskt feminint kodade, medan en större andel män är kvinnor 

innehar ministerposter som är maskulint kodade. Ovanstående undersökning visar att hypotes 

1 får stöd av analysen. Utifrån ett globalt perspektiv över en 50-årsperiod visar det sig att en 

större andel kvinnor än män, 36.3% respektive 14%, innehar feminina ministerposter, medan 

en större andel män än kvinnor, 61.3% respektive 39%, innehar maskulina ministerposter. 

Detta går att koppla till teorin om ”privata och offentliga sfärer”, således att män och kvinnor 

lever i skilda sfärer, och visar på att denna uppdelning av män och kvinnor går att finna inom 

världens regeringar.  

 

Något som dock är anmärkningsvärt är att denna trend kan vara på väg att vända då det år 

2016 var vanligare att en kvinna var minister inom ett maskulint kodat område än ett neutralt 

eller feminint kodat område. Dessutom, av alla kvinnliga ministrar som observerats i 

undersökningen har 36.3% av dessa suttit på feminina ministerposter och 39% på maskulina 

poster. Detta innebär att fler observationer av kvinnor i antal har suttit på maskulina 

ministerposter än feminina ministerposter. Återigen kan detta delvis bero på att antalet 

ansvarskategorier som inkluderas i de maskulint kodade ministerposterna är betydligt fler än 

de som inkluderas i de feminint och neutralt kodade ministerposterna.  

 

 

 



 31 

6.4 Hypotes 2: En större andel kvinnor än män innehar ministerposter med låg prestige, 

medan en större andel män än kvinnor innehar ministerposter med hög prestige 

 

Utifrån uppsatsens första forskningsfråga, hur ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor 

ser ut i världens regeringar, har undersökningens andra hypotes utformats. Denna hypotes 

säger att en större andel kvinnor än män innehar ministerposter av låg prestige, och att en 

större andel män än kvinnor innehar ministerposter med hög prestige. Nedan presenteras den 

totala fördelningen av män och kvinnor på ministerposter med låg, medel samt hög prestige. 

Av alla kvinnor som observerats i undersökningen har 16% suttit på ministerposter av låg 

prestige och 12.4% har suttit på ministerposter av hög prestige. Däremot återfinns de allra 

flesta kvinnorna på neutrala poster då 71.5% av observationerna av kvinnor har varit på 

ministerposter av medel prestige. Av alla män som observerats i undersökningen har 5.8% 

suttit på feminina ministerposter och 24.5% suttit på maskulina ministerposter. 

 

Tabell 7: Antalet och andelen observationer av unika ministerpostår fördelat på manliga samt kvinnliga 

ministrar mellan åren 1966–2016 på ministerposter kategoriserade utifrån prestigenivå.  

 

 

I figuren nedan presenteras antalet kvinnor och män i respektive kategori: låg, medel och hög 

prestige. Vad figuren visar är bland annat att trots att flest antal kvinnliga ministrar återfinns 

inom området för poster av medel prestige tillhandahåller de fortfarande en liten andel av de 

ministerposter av medel prestige som finns och har funnits i världens regeringar. Det är också 

tydligt att det ansvarsområde som är mest jämställt är det med låg prestige.  



 32 

 

Figur 5: Antalet observationer av unika ministerpostår fördelat på manliga samt kvinnliga ministrar mellan 

åren 1966–2016 på ministerposter kategoriserade utifrån prestigenivå. 

Nedan presenteras hur fördelningen av ministerposter med låg, medel och hög prestige har 

varit uppdelad på kvinnliga ministrar över tid. Grafen visar att fram till och med år 2006 är 

det minst vanligt att en kvinna sitter på en post av hög prestige och mest vanligt att hon sitter 

på en post av medel prestige. År 2016 har dock denna trend vänt och är det är istället minst 

vanligt att en kvinna sitter på en ministerpost med låg prestige. Det är dock fortsatt vanligast 

att en kvinna sitter på en post av medel prestige. När en läser av nedanstående figur är det 

dock viktigt att vara uppmärksam på att antalet inräknande ansvarområden skiljer sig mellan 

samtliga kategorier, och kategorin ”medel prestige” innehåller betydligt fler olika 

ansvarsområden än låg och hög prestige.  
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Figur 6: Antalet kvinnor på ministerposter av låg, medel och hög prestige över tid. 

För att utveckla analysen ytterliga presenteras nedan en bivariat och multipel regressionstabell 

där ansvarsområdets prestigenivå är den beroende variabeln.  

 

Tabell 8. Bivariat och multipel regression av ansvarsområdens prestigenivå som beroende variabel.  
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Här är den beroende variabeln inte en dummyvariabel utan varje prestigenivå har tilldelats ett 

nummer från ett till tre där ett är låg prestige, två är medel prestige och tre är hög prestige. 

Modell 1 i tabell 8 beskriver ett negativt statistiskt signifikant samband mellan kvinnor och 

ministerposternas prestige. Det innebär att kvinnor i genomsnitt placerar sig 0.22 enheter 

lägre på prestigeskalan, som går från 1 till 3, än män. Detta återspeglas också i de båda 

könens medelvärde för prestigenivån, där männen har ett medelvärde på 2.187933 och 

kvinnor ett medelvärde på 1.963493. Kvinnor tenderar således att inneha ministerposter av 

lägre prestige än män. I modell 2 tillförs kontrollvariabler och då blir koefficienten för 

sambandet mellan kvinnor och prestigenivå lite lägre, men är fortfarande statistisk signifikant. 

Vi kan också se att om vi håller ålder och kön konstant, ligger personer med en utbildning på 

högsta nivå ca 0.2 enheter högre på prestigeskalan än en person som inte har en utbildning på 

högsta nivå. Erfarenhet spelar en mindre roll även om det sambandet också är statistiskt 

signifikant. 

 

Sammanfattningsvis med avstamp i uppsatsens första forskningsfråga, hur 

ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor ser ut i världens regeringar, har uppsatsen andra 

hypotes formulerats. Denna hypotes säger att en större andel kvinnor än män innehar 

ministerposter med låg prestige, medan en större andel män är kvinnor innehar ministerposter 

med hög prestige. Ovanstående undersökning visar att hypotes 2 får stöd av analysen. En 

större andel kvinnor än män, 16% respektive 5.8%, innehar ministerposter med låg prestige 

medan en större andel män än kvinnor, 24.5% respektive 14.4%, innehar ministerposter med 

hög prestige. I regressionsanalysen återfinns ett negativt statistiskt signifikant samband 

mellan kvinnor och ministerpostens prestigenivå. Detta går i linje med både teorin om 

”rollöverensstämmelse” samt ”Status Incongruity hypothesis” som menar att män traditionellt 

tillskrivs högre status och mer makt än kvinnor.   

 

Precis som i hypotes 1 ser det dock ut som att denna trend eventuellt håller på att vända, 

exempelvis sker det en förändring år 2016 då det blir vanligare att kvinnor sitter på 

ministerposter med hög prestige än ministerposter med låg prestige. Dessutom visar det sig att 

både erfarenhet och utbildning kan påverka vilken ministerpost en tillsätts på, då en 

utbildning på högsta nivå och längre erfarenhet är vanligare ju högre prestigenivå 

ansvarsområdet har.  
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6.5 Hypotes 3: Andelen kvinnor som får maskulina ministerposter samt ministerposter 

av hög prestige är högre i demokratier än i icke-demokratier.   

 

Utifrån uppsatsens andra forskningsfråga, om det finns några kontextuella skillnader i 

ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor i världens regeringar, har undersökningens 

tredje hypotes utformats. Denna hypotes säger att andelen kvinnor som får maskulina 

ministerposter samt ministerposter av hög prestige är högre i demokratier än i icke-

demokratier. Att dela in länder i demokratier och icke-demokratier är en grov uppdelning som 

utgår från att demokratier är länder som har parlamentarisk, presidentiell eller blandad 

demokrati medan icke-demokratier är alla resterande regimtyper. Jag har vid denna indelning 

endast utgått ifrån vilken regimtyp Nyrup och Bramwell (2020) har angivit att landet har i 

datasetet. Som tidigare nämnt har Nyrup och Bramwell (2020) utgått från Cheibub et al. 

(2010) vid kategoriseringen av landets regimtyp. Cheibub et al. (2010) har definierat 

demokratier som regimer där regeringen tillsätts genom konkurrensutsatta val. Detta kan vara 

problematiskt eftersom landet skulle kunna utgiva sig för att vara en demokrati men i själva 

verket inte lever upp till demokratiska värderingar, exempelvis genom att ha manipulerade 

val. Vidare är det därför viktigt att ha i åtanke att analysen kan skilja sig beroende på hur en 

väljer att definiera demokrati.  

 

Eftersom ett lands regimtyp kan ha förändrats mellan åren 1966 och 2016 är det inte givande 

att rada upp de länder som anses demokratiska eller icke-demokratiska för respektive år. 

Däremot visar materialet att bland samtliga ministrar i datasetet var 11 583 

ministerpostobservationer (ministerpostår) kvinnliga ministrar och 79 763 var manliga 

ministrar i demokratier, medan motsvarande siffra i icke- demokratier var 7213 respektive 

124 275. Fler observationer kan således återfinnas i icke-demokratier.  

6.5.1 Stereotyp  

För att kunna jämföra de båda grupperna, demokratier och icke-demokratier, har ett 

splitsample utförts. Ett splitsample gör det möjligt att först titta endast på sambandet mellan 

feminina, neutrala och maskulina ministerposter och kön i demokratier samt i nästa tabell 

endast titta på sambandet mellan feminina, neutrala och maskulina ministerposter och kön i 

icke-demokratier. 
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Tabell 9 beskriver fördelningen av män och kvinnor på feminina, neutrala och maskulina 

ministerposter i demokratier mellan 1966–2016. Tabellen visar att 40% av observationerna av 

kvinnor har varit på de maskulina ministerposterna. 

 

Tabell 9: Antalet och andelen observationer av unika ministerpostår fördelat på manliga samt kvinnliga 

ministrar mellan åren 1966–2016 på ministerposter kategoriserade utifrån stereotyp i demokratier.  

 

För att utöka analysen utförs flera bivariata och multipla regressionsanalyser där 

ansvarsområdets stereotyp är den beroende variabeln. Regressionen utförs endast på länder 

som anses vara demokratier.  

Tabell 10. Bivariat och multipel regressionsanalys av ansvarsområdets stereotyp i demokratier.
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Modell 1 i tabell 10 visar ett positivt statistiskt signifikant samband mellan kvinnor och 

feminina ministerposter i demokratier, där andelen kvinnor som har feminina ministerposter 

är 21.7 procentenheter högre än andelen män som har feminina ministerposter. Detta samband 

är fortsatt statistiskt signifikant när kontrollvariablerna införs, om än något svagare. I 

demokratier är dessutom sambandet mellan erfarenhet och feminina ministerposter statistiskt 

signifikant, där äldre personer har lägre sannolikhet att ansvara för feminina ansvarsområden.  

I demokratier finns det ingen av de oberoende variablerna som har ett statistiskt signifikant 

samband med de neutrala ministerposterna, vilket modell 3 och 4 visar. Däremot finns det ett 

negativt statistiskt signifikant samband mellan kvinnor och maskulina ministerposter i 

demokratier där andelen kvinnliga ministrar på maskulina ministerposter i demokratier är 21.6 

procentenheter lägre än män på maskulina ministerposter i demokratier. Dessutom återfinns 

ett positivt statistiskt signifikant samband i modell 6 mellan erfarenhet och maskulina 

ministerposter som påvisar att äldre personer har högre sannolikhet att ansvara för maskulina 

ansvarsområden.  

 

För att kunna jämföra presenteras en tabell nedan som beskriver fördelningen av män och 

kvinnor på feminina, neutrala och maskulina ministerposter i icke-demokratier mellan 1966-

2016. Tabellen visar att 36.4% av observationerna av kvinnor har varit på de maskulina 

ministerposterna.  

 

Tabell 11: Antalet och andelen observationer av unika ministerpostår fördelat på manliga samt kvinnliga 

ministrar mellan åren 1966–2016 på ministerposter kategoriserade utifrån stereotyp i icke- demokratier. 
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För att djupare förstå sambandet har flera bivariata och multipla regressionsanalyser utförts 

nedan där ansvarsområdets stereotyp är den beroende variabeln. Regressionen utförs endast 

på länder som anses vara icke-demokratier. 

 

Tabell 12. Bivariat och multipel regressionsanalys av ansvarsområdets stereotyp i icke- demokratier. 

 

 

Modell 1 i tabell 12 visar ett positivt statistiskt signifikant samband mellan kvinnor och 

feminina poster i icke-demokratier. Andelen kvinnor på feminina ministerposter är 23.6 

procentenheter högre än män på feminina ministerposter. Detta samband är fortsatt statistisk 

signifikant när kontrollvariabler tillförs, men koefficienten blir lägre. Dessutom visar modell 

2 att andelen personer med en utbildning på högsta nivå i icke-demokratier har 3.4 

procentenheter lägre feminina ministerposter än personer som inte har en utbildning på högsta 

nivå i icke-demokratier. Modell 3 och 4 visar att det enda samband som är statistisk 

signifikant är det mellan utbildning och neutrala ministerposter. Regressionen visar att 

andelen personer som har en högre utbildning i icke-demokratier har 5.7 procentenheter lägre 

neutrala ministerposter än personer som inte har en högre utbildning i icke-demokratier. 

Modell 5 visar på ett negativt statistiskt signifikant mellan kvinnor och maskulina 

ministerposter där andelen kvinnor som tillsätts på maskulina ministerposter i icke-

demokratier är 24.2 procentenheter lägre än andelen män som tillsätts på maskulina 

ministerposter i icke-demokratier. När kontrollvariabler tillförs är detta samband fortfarande 

statistiskt signifikant men lägre och modell 6 visar även på ett positivt statistiskt signifikant 

samband mellan utbildning och maskulina ministerposter. Andelen personer som har en högre 
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utbildning i icke-demokratier har 9 procentenheter högre maskulina ministerposter än 

personer som inte har en utbildning på högsta nivå i icke-demokratier.  

Med avstamp i uppsatsens andra forskningsfråga, om det finns några kontextuella skillnader i 

ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor i världens regeringar, har uppsatsen tredje 

hypotes formulerats. Hypotes 3 säger att andelen kvinnor som får maskulina ministerposter 

samt ministerposter av hög prestige är högre i demokratier än i icke-demokratier. 

Ovanstående regressionsanalyser visar att andelen kvinnor i demokratier som har maskulina 

ministerposter är 21.6 procentenheter lägre än andelen män som har maskulina ministerposter. 

Motsvarande siffra i icke-demokratier är 24.3 procentenheter vilket innebär att kvinnor i 

demokratier tenderar att i högre grad ha maskulina ministerposter än kvinnor i icke-

demokratier. Detta innebär att den första delen av hypotes 3, således att andelen kvinnor som 

får maskulina ministerposter är högre i demokratier än icke-demokratier, får stöd i analysen.   

6.5.2 Prestigenivå  

Detta avsnitt behandlar sambandet mellan ministerposterposter av låg, medel och hög prestige 

och kön i demokratier samt i icke-demokratier. Nedanstående tabell beskriver antalet och 

andelen observationer av kvinnliga och manliga ministrar på ministerposter av låg, medel och 

hög prestige i demokratier. Tabell 13 visar att 13.5% av kvinnorna i demokratier sitter på 

ministerposter med hög prestige.  

 

Tabell 13: Antalet och andelen observationer av unika ministerpostår fördelat på manliga samt kvinnliga 

ministrar mellan åren 1966–2016 på ministerposter kategoriserade utifrån prestigenivå i demokratier.  
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Nedan presenteras en bivariat och multipel regressionsanalys där ansvarsområdets 

prestigenivå är den beroende variabeln. Regressionen utförs endast på demokratier.  

 

Tabell 14. Bivariat och multipel regressionsanalys av ansvarsområdets prestigenivå i demokratier.  

 

Modell 1 i tabell 14 visar på ett negativt statistiskt signifikant samband mellan kvinnor och 

ministerposternas prestigenivå. Kvinnor tenderar att få ministerposter med 0.2028 enheter 

lägre prestigenivå, på prestigeskalan som går från 1 till 3, än män. Denna koefficient ändras 

inte märkvärt när kontrollvariabler införs, men däremot visar regressionen på positiva 

statistiskt signifikanta samband mellan både erfarenhet och prestigenivå samt utbildning och 

prestigenivå. Ett års längre erfarenhet leder till en ökning i prestigenivå med ca 0.00026 

enheter och en utbildning på högre nivå leder till en ökning i ministerpostens prestigenivå 

med ca 0.21 enheter.  

Vidare presenterar tabell 15 antalet och andelen observationer av kvinnliga och manliga 

ministrar på ministerposter av låg, medel och hög prestige i icke-demokratier. Tabellen visar 

att 10.5% av observationerna är kvinnor på ministerposter med hög prestige.  
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Tabell 15: Antalet och andelen observationer av unika ministerpostår fördelat på manliga samt kvinnliga 

ministrar mellan åren 1966–2016 på ministerposter kategoriserade utifrån prestigenivå i icke- demokratier. 

 

 

Tabellen nedan visar ytterligare en bivariat och multipel regressionsanalys där 

ansvarsområdets prestigenivå är den beroende variabeln. Denna gång har regressionen endast 

utförts på icke-demokratier. 

 

Tabell 16. Bivariat och multipel regressionsanalys av ansvarsområdets prestigenivå i icke-demokratier. 
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Modell 1 i tabell 16 visar på ett negativt statistiskt signifikant samband mellan kvinnor och 

ministerposternas prestigenivå. Kvinnor tenderar att få ministerposter med ca 0.267 enheter 

lägre prestigenivå än män. Denna koefficient minskar dock till 0.20 när kontrollvariabler 

införs. Regressionen i modell 2 visar på ett positivt statistiskt signifikant samband mellan 

utbildning och prestigenivå. En person med en utbildning på högre nivå leder till en ökning i 

ministerpostens prestigenivå med ca 0.273 enheter. 

Med avstamp i uppsatsens andra forskningsfråga, om det finns några kontextuella skillnader i 

ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor i världens regeringar, har uppsatsen tredje 

hypotes formulerats. Hypotes 3 säger att kvinnor i demokratier får maskulina ministerposter 

samt ministerposter av hög prestige i högre grad än kvinnor i icke-demokratier. 

Sammanfattningsvis visar de både regressionsanalysernas konstanter att män tenderar att sitta 

på ministerposter med ungefär samma prestigenivå i både demokratier och icke-demokratier, 

ca 2.19 respektive 2.18. Det är dock en större skillnad mellan kvinnorna då kvinnor i 

demokratier i genomsnitt har ministerposter med en prestigenivå som är ca 0.2028 lägre än 

männen, medan motsvarande siffra i icke-demokratier är 0.267 enheter. 13.5% av 

observationerna av kvinnor i demokratier är på ministerposter med hög prestige och 

motsvarande andel i icke-demokratier är 10.5%.  Således kan det konstateras att den andra 

delen av hypotes 3, således att andelen kvinnor som får ministerposter av hög prestige är 

högre i demokratier än i icke-demokratier, får stöd i analysen.   
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7. SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING  

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns könsmönster inom 

ansvarsfördelningen mellan kvinnliga och manliga ministrar i världens regeringar samt 

undersöka om det finns ett samband mellan kön och det politikområde ministern ansvarar för. 

Jag utgick från två övergripande forskningsfrågor med tre hypoteser som sammantaget 

ämnade undersöka om kvinnor i högre grad fick feminint kodade ministerposter samt 

ministerposter av låg prestige än de fick maskulint kodade ministerposter och ministerposter 

av hög prestige, och sedan om det gick att observera några kontextuella skillnader mellan 

demokratier och icke-demokratier i denna ansvarsfördelning. Detta gjordes genom en 

statistisk undersökning av totalt 226 712 observationer av unika ministerpostår i 177 länder 

under perioden 1966–2016. Efter att ha genomfört undersökningen och analyserat resultaten 

är svaret på forskningsfrågorna att det finns ett tydligt könsmönster i ansvarsfördelningen 

mellan män och kvinnor i världens regeringar, där en större andel kvinnor än män innehar 

feminina ministerposter och ministerposter av låg prestige medan en större andel män än 

kvinnor innehar maskulina ministerposter och ministerposter av hög prestige. Kvinnor är 

således en del av den yttre kärnan i regeringar, men har svårt att ta sig in i den inre kärnan. 

Dessutom visar undersökningen att det finns kontextuella skillnader, då andelen kvinnor som 

får maskulina ministerposter samt ministerposter av hög prestige är högre i demokratier än i 

icke-demokratier. Undersökningen visade dock på en förändring över tid där könsskillnader 

gradvis minskar. År 2016 var det exempelvis vanligare att en kvinna satt på en maskulin 

ministerpost än en feminin ministerpost.  

 

Vad dessa könsskillnader innebär är att trots att kvinnor sitter i regeringar, och således är en 

del av ett lands beslutsfattande organ, ansvarar de för områden som får mindre 

uppmärksamhet från media, en mindre del av statsbudgeten och som i lägre utsträckning kan 

kopplas till den offentliga sfären och således det traditionella politiska rummet. Den makt som 

kommer med ministerposter av hög prestige samt maskulina ministerposter når inte kvinnorna 

i samma grad som den når männen, vilket bidrar till en skev maktfördelning. Dörren till det 

politiska rummet må vara öppen, men kvinnorna står kvar på tröskeln.   

Sett i ljuset av tidigare forskning visar rådande undersökning på resultat som går i linje med 

vad både Escobar-Lemmon och Taylor- Robinson (2005) kommer fram till i sin studie om 

latinamerikanska ministrar samt vad Goodard (2019) påvisar i sin studie om europeiska 

ministrar. Rådande undersökning är dessutom den första av sitt slag som genom Nyrup och 
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Bramwells dataset presenterar en global analys av könsmönster inom regeringar över en 

längre tidsperiod. Detta är således ett första steg mot ett globalt perspektiv av relationen 

mellan kön och makt i världens regeringar. Dessutom är uppsatsen unik i den mån att den 

även undersöker könsmönster i regeringar i länder med andra regimtyper än demokrati.  

 

Uppsatsen har behandlat ett ämne som på många sätt är aktuellt såväl i det civila samhället 

som i den politiska debatten. Många organisationer, både statliga, mellanstatliga och icke-

statliga, är överens om att jämställd maktfördelning är en förutsättning för en hållbar och 

fredlig utveckling världen över. Syftet med denna undersökning har endast varit att undersöka 

hur könsmönster i regeringar tar sig uttryck, inte varför mönstret uppstår. Det finns dock 

potentiella förklaringar i teorin om skilda sfärer och teorin om ”rollöverstämmelse”, men det 

kan också handla om substantiell representation där kvinnor har valt att engagera sig i 

områden som berör kvinnor. I och med att det är regeringschefen som tillsätter 

ministerposterna och att en majoritet av världens regeringschefer är manliga är detta en viktig 

fråga att lyfta i framtida forskning. 

 

Vidare skulle framtida forskning också kunna fokusera på de senaste 20 åren, eftersom figur 4 

och 6 visar på en ökning av kvinnliga ministrar med maskulina ansvarsområden och 

ministerposter av hög prestige mellan 2006 och 2016, och undersöka vilka maskulina 

ministerposter samt ministerposter av hög prestige som kvinnor tenderar att sitta på. Är det 

exempelvis vanligare att en kvinna sitter på finansministerposten än försvarsministerposten? 

Eftersom uppsatsens frågeställning är av beskrivande karaktär vore det också intressant att 

utgå från undersökningens resultat och istället formulera en förklarande frågeställning till 

materialet: varför är andelen kvinnor på maskulina ministerposter och ministerposter av hög 

prestige större i demokratier? Vad kan konsekvenserna av detta bli? Det vore också intressant 

att jämföra regeringar som har en kvinnlig regeringschef med regeringar som har en manlig 

regeringschef: ser uppdelningen av män och kvinnor på de olika ansvarsområdena annorlunda 

ut då? Mer kunskap inom detta område är av yttersta vikt för att kunna ta fram metoder för att 

fördela makten mer lika mellan män och kvinnor, och på så vis möjliggöra för en bättre, mer 

hållbar och fredlig framtid. 
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9. APPENDIX  

 

Tabell 17. Logistisk regression av ansvarsområdens stereotyp.  
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