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Sammanfattning 
För att åstadkomma ett effektivt utvecklingsarbete är det av yttersta vikt att undersöka vilka 

faktorer som leder till stärkt kvinnlig egenmakt. Med hjälp av ekonometrisk analys jämför 

denna uppsats kvinnlig egenmakt i Rwanda år 2000 respektive 2010. Trots Rwandas 

omfattande ekonomiska och jämställdhetsfrämjande reformer kan denna uppsats inte visa på 

mer än marginella ökningar vad gäller kvinnlig egenmakt. Ökningen hittas endast för kvinnor 

med hög utbildning. I linje med tidigare forskning indikerar resultatet att Rwandas utveckling 

i många avseenden främst verkar ha gynnat en mer privilegierad minoritet. Inte heller verkar 

utbildning vara det självskrivna tillvägagångssätt för att öka kvinnors egenmakt som man 

hade kunnat förvänta sig.  

 

 

Nyckelord: Rwanda, kvinnlig egenmakt, Vision 2020, utbildning.  
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Rwanda is a beacon of hope… This year, as Rwanda marks the 20th commemoration of the 

genocide, it is remarkable to see the progress the country has made. 

 

Tony Blair (The Guardian 2014).  

 

 

So while being described as an “African tiger” is a welcome recognition of how far Rwanda 

has come, perhaps it isn’t quite right. After all, our continent has its own big cat. Step 

forward the new lions of Africa.  

 

Paul Kagame, Rwandas president (Wall Street Journal 2013). 
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1 Inledning 
Ökad jämställdhet och främjande av kvinnlig egenmakt har länge varit avgörande 

komponenter i det internationella utvecklingsarbetet. Vid millennieskiftet erhöll frågorna 

ytterligare tyngd då ökad jämställdhet mellan könen antogs som ett av FN: s milleniemål1. För 

att åstadkomma ett effektivt utvecklingsarbete är det av yttersta vikt att undersöka vilka 

reformer och vilken politik som leder till stärkt kvinnlig egenmakt (Seebens 2010). Den 

ekonomiska utvecklingen och de tydliga jämställdhetsambitionerna i centralafrikanska 

Rwanda gör landet till ett intressant val av objekt för studier av kvinnlig egenmakt. Rwanda 

erfor 1994 en av de största mänskliga tragedier världen skådat. I ett blodigt folkmord tog 

folkgruppen hutu livet av närmare en miljon människor, de flesta av etniciteten tutsi 

(Kimanuka 2009).  I konflikten användes sexuellt våld som ett systematiskt krigsmedel där 

uppemot en halv miljon kvinnor bedöms ha våldtagits (Topping 2014).  Landets återhämtning 

har sedan dess fångat omvärldens intresse; höjts till skyarna av somliga, starkt kritiserats av 

andra. År 2000 sjösatte den rwandiska regeringen Vision 2020, ett ambitiöst 

utvecklingsprogram med målet att år 2020 ha omvandlat Rwanda till ett medelinkomstland2. 

Vision 2020 fastslår att ett framgångsrikt utvecklingsarbete inte kan komma till stånd utan att 

också aktivt arbeta för ökad jämställdhet mellan könen.  

 

Halvvägs genom Vision 2020 pekar mycket i Rwanda åt rätt håll. Inte bara har landets 

ekonomiska utveckling gått åt rätt håll, jämställdheten mellan könen har dessutom i många 

avseenden ökat (Ansoms m fl. 2012).  Rwanda har för somliga blivit ett föregångsland inom 

jämställdhetsarbete, detta främst på grund av att landets parlament är världens mest jämställda 

(Chugh 2013).  Ett ökat kvinnligt politiskt engagemang har banat väg för kvinnor att ta sig an 

mer aktiva roller i det rwandiska samhället (EAC 2009).  En stor del av Vision 2020 upptas av 

satsningar på utbildning i allmänhet och flickors utbildning i synnerhet. År 2012 hade 

utvecklingen kommit så långt att flickor till och med påbörjade grundskolan i högre 

utsträckning än pojkar (UNICEF Rwanda). Studier av sambandet mellan utbildning och 

kvinnlig egenmakt har visat att ökad utbildningsnivå leder till ökad kvinnlig egenmakt 

(Seebens 2010). Andra studier har visat att en ökad representation av kvinnor på höga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FN:	  s	  milleniemål	  är	  åtta	  internationella	  utvecklingsmål	  som	  antogs	  av	  FN	  år	  2000.	  Alla	  FN:	  s	  medlemsländer	  

har	  åtagit	  sig	  att	  bidra	  till	  att	  nå	  dessa	  mål	  år	  2015	  (United	  Nations). 
2	  När	  Vision	  2020	  antogs	  var	  definitionen	  av	  detta	  900	  USD	  per	  capita	  (Ansoms	  m	  fl.	  2012).	  
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beslutsfattande positioner i förlängningen också det kan leda till ökad kvinnlig egenmakt 

(Duflo 2011). Samtidigt har Rwandas regering och Vision 2020 mötts av massiv kritik. 

Många har ifrågasatt tillvägagångssättet där maximal tillväxt har ett överordnat fokus. Vision 

2020 fokuserar på top down-processer i stil med storskaliga investeringar. Kritikerna menar 

att tillvägagångssättet riskerar att skapa en snedvriden väg mot utveckling, där tillväxten 

tillfaller en välbärgad minoritet och där förutsättningen för att detta ska komma hela landets 

befolkning till del är begränsad (Ansoms 2012). Även när det kommer till utbildning finns det 

mycket kvar att göra. Inom högre utbildningsnivåer är kvinnor tydligt underrepresenterade 

(EAC 2009).  

 

Misstanken om att landets utveckling i hög grad har tillfallit en välbärgad minoritet gör det 

intressant att undersöka om utvecklingen vad gäller kvinnlig egenmakt, efter hälften 

genomförda Vision 2020, kommit hela landets kvinnor till del. Det är också av intresse att 

undersöka huruvida andra strukturer lever kvar som hindrar kvinnor från att nå egenmakt, 

trots att policymiljön blivit mer tillåtande. Det engelska ordet “empowerment” saknar en 

självklar svensk översättning. Denna uppsats använder sig av egenmakt, det svenska ord som 

ligger närmast i betydelse. Inte heller finns det någon exakt definition av kvinnlig egenmakt 

eller någon självskriven metod att mäta egenmakt. I ett försök att undersöka hur kvinnlig 

egenmakt har förändrats används könsrelaterat våld som en proxyvariabel för egenmakt. 

Denna uppsats ämnar således undersöka huruvida det i Rwanda går att skönja skillnader i låg- 

och högutbildade kvinnors egenmakt mellan år 2000 och 2010. Hypotesen är a) att Rwandas 

ekonomiska utveckling och de jämställdhetsfrämjande reformer som sjösatts har lett till ökad 

kvinnlig egenmakt år 2010 jämfört år 2000, b) att kvinnor med utbildning i högre grad besitter 

egenmakt.   

 

Materialet till undersökningen är hämtat från The Demographic and Health Service Program 

(DHS). Studien bygger på datamaterial insamlat från intervjuer med rwandiska kvinnor 

mellan 15 och 49 år. Tesen besvaras genom en multipel linjär regression mellan graden av 

egenmakt och utbildningsnivå. Detta görs för både år 2000 respektive 2010. Studiens 

huvudresultat visar ingen nämnvärd förbättring av egenmakten 2010. Det påträffas dock en 

vag effekt för de högutbildade vilket indikerar att det endast är den gruppen som gynnats av 

reformerna. Dessa resultat antyder att det finns många andra faktorer, utöver utbildning, som 

påverkar graden av egenmakt.  
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Uppsatsen börjar med en översiktlig redogörelse av Rwanda som land, Vision 2020 samt 

definitioner och problematisering av begreppet egenmakt. Därefter redogörs för tidigare 

studier av kvinnlig egenmakt i Rwanda under denna tidsperiod. Sedan redovisas den data som 

ligger till grund för resultaten i avsnitt fem. Resultatanalysen kompletteras av ett 

robusthetstest där kvinnorna istället för utbildningsnivå delas in i andra grupper. Slutligen 

redogörs för implikationer av uppsatsens resultat. Denna uppsats undersöker endast Rwanda 

och gör inga jämförelser mellan länder. Detta beror på de kulturella skillnader som finns 

mellan länder vad gäller uppfattningar om jämställdhet och kvinnlig egenmakt. På grund av 

dessa skillnader är det svårt att urskilja samband mellan länder. Rwanda är med sin historia i 

många avseenden ett unikt land, vilket ytterligare begränsar möjligheterna till jämförelser. 

 

2 Bakgrund 
I juli år 2000 färdigställde Rwandas regering, med president Paul Kagame i spetsen, det 

ambitiösa utvecklingsdokumentet Vision 2020. Med Singapore som föregångsland är det 

övergripande målet att år 2020 ha omvandlat Rwanda till ett medelinkomstland samt att 

möjliggöra en övergång till ett kunskapssamhälle (Government of Rwanda (GOR) 2000). För 

att detta mål ska kunna nås fastslogs att tillväxten bör växa med i genomsnitt åtta procent per 

år. Vision 2020 genomsyras av tre övergripande frågor ämnade att integreras inom alla 

utvecklingsområden.  En utav dessa frågor är jämställdhet mellan könen. Vision 2020 består 

huvudsakligen av sex pelare; Rwanda ska ha en kompetent stat med gott regeringsstyre, en 

kunskapsdriven ekonomi med humankapital i fokus, en omfattande privat sektor, en utvecklad 

infrastruktur, ett produktivt jordbruk samt ekonomisk integration på alla plan. Vision 2020 har 

fokus på top down-processer, till exempel storskaliga investeringar i linje med traditionell 

neoliberal policyagenda. Målet har också varit att mer än halvera andelen fattiga i landet från 

64 procent till 30 procent. År 2001 arbetade Rwanda fram en Poverty Reduction Strategy, 

vilken följdes upp av en ny sådan 2006 (Ansoms m fl. 2012). 

 

Bakgrunden till arbetet med Vision 2020 återfinns i Rwandas dramatiska och på många sätt 

unika historia.  Landet har under lång tid tydligt kännetecknats av en hierarkisk uppbyggnad 

där lydnad och traditionella normer genomsyrat samhället (Paluck mfl. 2009). Efter 

folkmordet 1994 var Rwanda ett land i spillror med en budget som helt och fullt bestod utav 
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bistånd. En stark och engagerad vilja att återigen bygga upp samhället har präglat landet 

(Murdock 2010).  Landets kvinnor har spelat en avgörande roll i detta arbete. Fler män än 

kvinnor dog eller fängslades i samband med folkmordet och kvinnor var efter 1994 därför i 

majoritet. Denna situation har ofta lyfts fram som något som gynnat kvinnor och som lett till 

egenmakt, bland annat på grund av att många kvinnor blev de som fick det högsta ansvaret 

över hushållet. Kvinnor fick ökade befogenheter, bland annat laglig rätt att, utan godkännande 

från en man, starta egna företag. Kvinnorna tog sig an traditionellt mansdominerade sysslor, 

tidigare tabubelagda för kvinnor att utföra. Alla kvinnor drog dock inte nytta av den nya 

situationen. Generellt gjorde avsaknaden av ytterligare inkomst till hemmet att många kvinnor 

erfor en svårare livssituation. För kvinnor inom jordbrukssektorn ökade arbetsbördan 

dramatiskt, detta medförde både ökad fattigdom och social isolering (Burnet 2011). Det 

rwandiska samhället har länge kännetecknats av patriarkala strukturer, präglat av traditionella 

normer och värderingar vad gäller könsroller. Kvinnor har främst haft rollen som hustrur och 

mödrar och de har betraktats som beroende av sina manliga släktingar. I många delar av det 

rwandiska samhället lever liknande tankesätt kvar, till exempel genom att kvinnorna värderas 

efter antalet barn de föder (Cherry 2013). I ett försök att åstadkomma förändring växte under 

80-talet en kvinnorättsrörelse fram i Rwanda. Målet var att öka kvinnors inflytande och att 

stärka den kvinnliga egenmakten (Burnet 2011).  

 

I den nya konstitution som Rwanda antog år 2003 lyfts jämställdhet och kvinnlig egenmakt 

fram som betydelsefulla frågor (The Constitution of the Republic of Rwanda 2003). I 

samband med detta inrättades ett jämställdhetsdepartement, MIGEPROF3. Departementet har 

tagit fram en plan för att stärka jämställdheten och den kvinnliga egenmakten i Rwanda. 

Regeringen har infört könskvotering på alla nivåer, från parlamentet ner till lokal 

bynivå.  Målet är att kvinnor år 2020 ska inneha 40 procent av alla beslutsfattande positioner 

(EAC 2009). Rwandas lagar diskriminerade tidigare kvinnor i hög omfattning, till exempel så 

var rätten att ärva och äga land endast förbehållen män. I ett försök att få bukt med 

diskrimineringen har ett antal nya lagar antagits. Genom de lagar som antogs år 1999 samt 

2005 försvann diskrimineringen vad gäller landrättigheter. År 2008 antogs en lag vilken berör 

mäns våld mot kvinnor och 2009 infördes en lag som reglerar kvinnors säkerhet på 

arbetsplatsen (Kwibuka 2011).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ministry	  of	  Gender	  Equality	  and	  Family	  Promotion.	  	  
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Regeringen har inte enbart koncentrerat sig på top down-processer, flertalet 

utvecklingsprogram på gräsrotsnivå där frivilligorganisationer har fått spela en avgörande roll 

har också inrättats.  Många av dessa organisationer har specifikt jobbat med att stärka 

kvinnors rättigheter. Genom regeringsinitiativ har ansträngningar gjorts för att på olika sätt 

stärka kvinnors ekonomiska egenmakt, där kooperativa föreningar är ett exempel. Andra 

frivilligorganisationer har inkluderat män i sitt arbete då de anordnat diskussioner kring 

normer, värderingar och traditioner. Syftet har varit att främja en positiv maskulinitet vilket är 

avgörande för att kunna förändra synen på könsroller och på så sätt stärka den kvinnliga 

egenmakten (EAC 2009). Det är dock svårt att tro att det ambitiösa jämställdhetsarbete som 

från och med slutet av 90-talet sjösattes i Rwanda skulle ha kommit till stånd utan det 

förarbete som 80-talets kvinnorättsrörelse stod för (Burnet 2011). 

 

Som en del i Vision 2020 genomförde Rwandas regering år 2003 omfattande satsningar på 

grundskoleutbildning för landets ungdomar. Grundskoleutbildningen blev 2003 avgiftsfri och 

obligatorisk för alla (World Bank 2011). I och med detta ökade inskrivningen i grundskolan 

från 75 procent år 2001 till 96 procent 2008. Samtidigt ökade det genomsnittliga antalet 

elever per lärare från 54 till 68, med en möjlig negativ effekt på utbildningskvaliteten som 

följd. Ett plötsligt skifte av undervisningsspråk från franska till engelska genomfördes, detta 

trots att många lärare besatt bristande engelskkunskaper (Ansoms m fl. 2012). En ny läroplan 

för grundskolan togs år 2003 fram av utbildningsdepartementet. Denna säger uttryckligen att 

flickors utbildning och kvinnors roll i samhället ska främjas. Den säger också att skolan ska 

genomsyras av medvetenhet om genus samt att flickors självkänsla ska stärkas. Dessa 

ambitioner ska även respekteras av lärare och manliga elever (Ministry of Education 2003). 

 

3 Teori och tidigare forskning 
Det engelska ordet “empowerment” saknar, som tidigare nämnts, en självklar svensk 

översättning. Denna uppsats använder sig av egenmakt, det svenska ord som ligger närmast i 

betydelse. En diger litteratur kring ämnet egenmakt finns att tillgå, men begreppet har visat 

sig svårt att både tolka och att mäta och på grund av detta saknas en exakt definition. En av de 

vanligaste definitionerna beskriver egenmakt som individens förmåga att göra egna val samt 

förmågan att kontrollera situationer man förr saknade kontroll över (Karasek 2012). Kärnan i 

kvinnlig egenmakt karaktäriseras med andra ord av förmågan att ha kontroll över sitt eget öde 
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(Cherry 2012). Kvinnlig egenmakt och jämställdhet är två nära sammankopplade fenomen; 

stärkt kvinnlig egenmakt kan både vara ett medel för, samt en följd av, ökad jämställdhet 

(Seebens 2010).  

 

Tidig forskning kring egenmakt utgick ifrån antagandet om att samtliga medlemmar i ett 

hushåll hade likadana preferenser. Omfattande empiriska bevis och teoretiskt arbete har dock 

gjort gällande att individens preferenser de facto spelar roll. Genom att ta hänsyn till att män 

och kvinnor kan ha skilda preferenser har man bättre kunnat inkludera kvinnlig egenmakt i 

ekonomisk analys . Ett sätt att förstå begreppet egenmakt i ekonomiska termer är att se till den 

möjlighet en kvinna har till förhandlingsmakt i hemmet. Förhandlingsmakt kan ses som den 

“fallback position” en individ besitter. Positionen anger den nyttonivå individen får om 

hushållet skulle upplösas, med andra ord är det ett mått på i hur hög grad en kvinna är 

beroende av andra, till exempel sin man. Ett sätt för en kvinna att förbättra sin “fallback 

position” och på så sätt öka sin egenmakt är till exempel genom att förvärva utbildning 

(Seebens 2010). Det är en sådan förståelse av begreppet egenmakt som denna uppsats 

använder sig av.  

 

Utbildning används ofta som en indikator för egenmakt. Utbildning leder till ökad egenmakt 

genom att tillgången till information ökar samt att möjligheter att hitta ett lönejobb förbättras. 

Utbildning bidrar också till ökad självkänsla samt ökad erhållen respekt (Seebens 2010). 

Dessutom är det få samband som är så robusta som det mellan utbildning och inkomstnivå 

vilket är något som ger individer större friheter och möjligheter (Perkins 2013).  

 

Ökad egenmakt är inte bara ett mål i sig, det har också visat sig att kvinnlig egenmakt har 

positiva effekter för hela hushåll, detta genom två former av positiva externaliteter; ökad 

hushållsproduktivitet samt förbättrad hälsa för barnen i hushållet. Detta beror på att män och 

kvinnor tenderar att allokera hushållets resurser olika. Ökad kvinnlig egenmakt har också lett 

till en lägre fertilitet hos kvinnor (Seebens 2010). Många studier har visat på ett tydligt 

positivt samband mellan kvinnors egenmakt och utvecklingen i ett land. Enligt Esther Duflo 

(2011) uppstår sambandet genom att stärkt kvinnlig egenmakt leder till ett förändrat 

beslutsfattande och att detta i sig har en positiv inverkan på ett lands utveckling. Även här går 

sambandet åt båda håll; ett lands utveckling kan i sig leda till ökad kvinnlig egenmakt. 

Kvinnligt inflytande över beslutsprocesser påverkar i många fall på ett avgörande sätt 
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inriktningen på beslut vad gäller långsiktig utveckling. Det finns dock en felaktig 

föreställning om att kvinnor alltid fattar de bästa besluten vad gäller långsiktig utveckling, 

varför betydelsen av kvinnligt beslutsfattande inte ska överskattas. Ökad kvinnlig egenmakt 

och utvecklingen i ett land stärker ömsesidigt varandra.  

 

Beaman med flera (2008) argumenterar för att attityder förändras när fler kvinnor hamnar på 

beslutsfattande positioner, så som fallet varit i Rwanda. Resultatet blir att kvinnor i högre grad 

uppfattas som politiskt slagkraftiga. Kvotsystem, likt det i Rwanda, kan därmed vara ett 

effektivt sätt att skapa en mer positiv attityd kring kvinnligt politiskt ledarskap och i 

förlängningen kan det stärka den kvinnliga egenmakten. Antropologen Sally Merry Angle 

(2009) argumenterar för att en hög andel kvinnor på beslutsfattande positioner är en 

betydelsefull komponent vad gäller att öka den kvinnliga egenmakten. En hög representation 

av kvinnor leder dock inte per automatik till att förhållanden på gräsrotsnivå förbättras vad 

gäller patriarkala strukturer och kvinnlig egenmakt. Det krävs även andra tillvägagångssätt för 

att få bukt med problemen. Möjligheten att äga land, något som från och med år 1999 har 

förbättrats i Rwanda, har i flera studier visat sig öka den kvinnliga egenmakten. Många 

studier dokumenterar en positiv korrelation mellan landinnehav och kvinnors 

förhandlingsmakt (Seebens 2010). 

 

Det spelar dock ingen roll om program för ökad kvinnlig egenmakt genomförs, om inte den 

sociala kontexten tillåter det. För att kunna implementera effektiva utvecklingsprogram är 

därför förståelsen av den normativa kontexten i en given region viktig. Likaså är den 

allmänna förståelsen av normers påverkan av betydelse (Seebens 2010).   

 

I en omfattande artikel av Ansoms och Rostagno (2012) utvärderas Rwandas situation 

halvvägs igenom Vision 2020. Slutsatsen är att mycket pekar åt rätt håll. Rwanda har presterat 

väl vad gäller makroekonomisk stabilitet, tillväxten har legat på i genomsnitt åtta procent per 

år. Andelen fattiga har minskat och utvecklingen vad gäller utbildning och hälsa har varit 

positiv. Rwanda är på god väg att möta FN: s millenniemål vad gäller hälsa och utbildning. 

Andra indikatorer visar på en mindre framgångsrik utveckling. Rwanda är fortfarande i högsta 

grad beroende av bistånd. Den starka tillväxten tillfaller i mångt och mycket en välbärgad 

minoritet och möjligheterna för dessa tillgångar att även komma övriga delar av samhället till 

del är begränsade. För småbruksbönder, som upptar en majoritet utav befolkningen, kan detta 
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innebära problem. Gruppen verkar inte passar in i regeringens vision om ett modernt Rwanda 

(Ansoms m fl. 2012).  

 

I mitten av 80-talet kategoriserades Rwanda som ett land med låg ojämlikhet, landets 

ginikoefficienten4 var 0,29. 2000 hade situationen försämrats betydligt då koefficienten antog 

värdet 0,51. 0,4 bedöms vara en kritisk gräns då detta motsvarar en situation där de 20 procent 

rikaste av befolkningen har samma konsumtionsnivå som de 80 procent fattigaste. 

Ginikoefficenten har sedan dess legat kring denna nivå. Även om fattigdomen under senare år 

har minskat tyder mycket på att Rwanda inte kommer att nå målet att få bukt med extrem 

fattigdom. Vad gäller medborgerliga och politiska fri- och rättigheter återfinns Rwanda bland 

de 10 procent sämst presterande länderna i världen. Flera val mellan år 2003 och 2010 

präglades av sabotage mot oppositionella, manipulation av valsedlar och hot mot väljare, detta 

för att garantera ett upprätthållande av RPF: s kontroll över det politiska systemet. Det har 

under många år inte funnits en effektiv och legalt registrerad politisk opposition i landet 

(Ansoms m fl. 2012). Filip Reyntjens (2006) går så långt som att beskriva Rwanda som en 

diktatur utan respekt för mänskliga rättigheter, ett land präglat av förtryck, frustration och 

förtvivlan.  Enligt Reyntjens bäddar detta för nya våldsamheter i Rwanda.    

 

Vad gäller kvinnors situation har trots allt mycket gått åt rätt håll. Rwanda presterar relativt 

väl vad gäller UNDP: s Gender Inequality Index5 (Ansoms m fl. 2012). Kvinnor är 

välrepresenterade i Rwandas regering, de upptar en majoritet av landets arbetskraft och de 

äger dryga 40 procent av landets företag (Ka Hon Chu m fl. 2009). Trots att kvinnor är 

välrepresenterade på höga beslutsfattande positioner, är deras inflytande ofta begränsat, detta 

på grund av en auktoritär statstruktur. Somliga menar att deras närvaro endast är ett sätt för 

landets ledande parti, RPF, att legitimera sin politiska agenda (Ansoms m fl. 2012).  

 

I en studie på mikronivå från 2013 undersöker Cherry och Hategekima vilka faktorer som 

påverkat kvinnlig egenmakt i Rwanda och hur detta hänger ihop med könsrelaterat våld. De 

koncentrerar sig på ett av landets distrikt, Mayagaregionen. I mätningen av den kvinnliga 

egenmakten har de använt sig av indikatorer vad gäller utbildning, hälsa, tillgångar till 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ginikoefficienten	  är	  ett	  ekonomiskt	  mått	  på	  ojämlikhet	  i	  ett	  land.	  Måttet	  visar	  hur	  inkomsterna	  är	  fördelade	  i	  
en	  viss	  population	  Ginikoefficienten	  antar	  värden	  mellan	  noll	  (0)	  och	  hundra	  procent	  (1).	  	  0	  innebär	  att	  samtliga	  
individer	  har	  exakt	  lika	  stora	  tillgångar	  medan	  1	  innebär	  total	  ojämlikhet	  (Bellù	  m	  fl.	  2006).	  	  
5	  Gender	  Inequality	  Index	  (GII)	  är	  en	  mätmetod	  som	  tar	  hänsyn	  till	  reproduktiv	  hälsa,	  egenmakt	  samt	  
yrkesdeltagande	  (UNDP).	  	  
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resurser samt kvinnors deltagande i beslutsfattande församlingar. De kommer fram till att den 

kvinnliga egenmakten i Rwanda har ökat samt att gräsrotsrörelser och bottom up-processer 

spelat en avgörande roll i denna process. Den ekonomiska egenmakten har stärkts genom att 

kvinnorna involverats i lokala landsbygdsföreningar och kooperativ. Att bli delaktig i dessa 

kooperativ har för många kvinnor varit ett sätt att gå vidare med livet efter den svåra situation 

som rådde efter folkmordet. En kooperativ förening styrs demokratiskt. Kvinnorna deltar i 

dagligt beslutsfattande och de tar sig an ett administrativt ansvar där de utövar individuell och 

kollektiv makt. Majoriteten av dessa kooperativ har varit jordbrukskooperativ. Förutom 

involveringen av kvinnor i ekonomiska sammanslutningar har top down-processer i form av 

reformer inom Rwandas polis och militär bidragit till att stärka egenmakten (Cherry mfl. 

2013). 

 

I en etnografisk studie av Jennie E. Burnet (2011) genomförd både inom Rwandas land- och 

stadsbygd mellan år 1997 och 2009, utvärderas hur den kvinnliga egenmakten har förändrats. 

Både aktiva inom frivilligorganisationer som sysslar med kvinnors rättigheter samt vanliga 

medborgare intervjuas. Burnet drar slutsatsen att de senaste årens reformarbete i Rwanda 

stärkt den kvinnliga egenmakten på många plan. Kvinnors ekonomiska möjligheter samt 

möjligheter till att göra karriär har stärkts. Kvinnors respekt från familje- och 

samhällsmedlemmar har ökat och deras möjligheter att offentligt kunna göra sina röster hörda 

har förbättrats. En kvinna har 2009 mer förhandlingsmakt i hemmet i och med att hon i högre 

grad kan fatta självständiga beslut. Kvinnors tillgång till utbildning har ökat och attityder 

kring könsroller förändrats, föreställningar om mäns och kvinnors traditionella roller har 

mjukats upp. Kvinnor i städer har dock gynnats i högre grad än kvinnor på landsbygden, detta 

genom att både deras köpkraft samt deras möjligheter till lönearbete har förbättrats. 

Majoriteten av landets fattiga kvinnor bor på landsbygden och för dem har arbetsbelastningen 

ökat. Därmed har också mängden oavlönat arbete som kvinnorna utför ökat. Det kvinnliga 

politiska deltagandet har ökat på alla plan men detta har enligt Burnet inte förbättrat 

regeringens demokratiska legitimitet. När Rwandas parlament blev världens mest jämställda 

hoppades många kvinnliga rättskämpar på att nya jämställdhetsfrämjande lagar skulle antas. 

Ett antal sådana nya lagar har, som tidigare nämnt, antagits. Besvikelsen har dock varit stor då 

många hade hoppats på ännu fler nya lagar (Burnet 2011).  

 

Rwanda är idag det land i Afrika där högst andel barn påbörjar grundskolan (UNICEF 2012). 

Som tidigare nämnts var flickor 2012 till och med i majoritet. Dessutom genomgår flickor 
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grundskoleutbildning i högre grad än vad pojkar gör (UNICEF Rwanda). Något verkar dock 

inträffa på vägen som hindrar flickor från att ta ytterligare steg. Inom högre utbildningsnivåer 

halkar kvinnor efter, till exempel så är endast drygt en fjärdedel av studenterna inom den 

eftergymnasiala utbildningen kvinnor (EAC 2009).  Att låta barn gå i skolan istället för att 

arbeta hemma kan innebära en stor alternativkostnad.  För flickor är denna alternativkostnad 

ofta högre då det främst är flickor som utför sysslor i hemmet. I och med detta uppstår risken 

att flickor missgynnas i valet av vilka barn som ska få högre utbildning. Flickor är 

underrepresenterade i statliga skolor och det är istället mer sannolikt att de går på privata 

universitet som är dyrare och där kvaliteten är lägre. Detta beror bland annat på att de privata 

universiteten erbjuder program som kvinnor i högre grad är behöriga till. Det har också visat 

sig att kvinnor systematiskt diskrimineras i antagningen till de statliga universiteten. Många 

sociala barriärer, som gör att flickor och kvinnor hindras att påbörja och att klara av högre 

utbildning i samma omfattning som deras manliga klasskamrater, finns kvar. Traditionellt mer 

mansdominerade ämnen som naturvetenskap och teknik har prioriteras inom utbildnings- och 

utvecklingsprogrammen i landet. Detta riskerar bidra till ytterligare exkludering av kvinnliga 

studenter om inte större ansträngningar görs för att stärka kvinnors deltagande inom dessa 

områden. När kvinnorna lämnar skolan är det svårare för dem att hitta ett jobb än vad det är 

för männen (Huggins m fl. 2007). 

 

Sammanfattningsvis pekar många indikatorer, till exempel vad gäller utbildning, åt rätt håll 

för Rwanda. Den kvinnliga egenmakten har ökat i många avseenden men många problem 

verkar dock kvarstå. Till exempel så har kvinnor på landsbygden erfarit högre 

arbetsbelastning och högre grad av oavlönat arbete. Misstanken finns om att det främst är en 

mer välbärgad minoritet av kvinnor som gynnats av decenniets ekonomiska framgång och 

reformer av olika slag. Detta gör det intressant att undersöka huruvida även mindre 

välbärgade kvinnor besatt ökad egenmakt år 2010 relativt 2000 och i vilken utsträckning 

utbildning har spelat roll. Detta undersöks i kommande delar av uppsatsen.  

 

4 Konceptuellt ramverk 
Det finns ett tydligt samband mellan könsrelaterat våld och kvinnlig egenmakt. I ett försök att 

undersöka hur kvinnlig egenmakt har förändrats, i kölvattnet av folkmord och senare 

ekonomiska reformer, används könsrelaterat våld som en indikator på kvinnlig egenmakt. 
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Graden av egenmakt ställs sedan i kontrast till kvinnornas utbildningsnivå. Förväntningen är 

att de reformer som genomförts efter år 2000 ska ha bidragit till att öka jämställdheten i 

landet. Då ökad jämställdhet bör leda till mindre könsrelaterat våld torde andelen kvinnor 

vilka anser att könsrelaterat våld i nära relationer är berättigat ha minskat. Minskningen 

förmodas återfinnas bland såväl lågutbildade som högutbildade kvinnor. I samhället i stort 

antas andelen utbildade kvinnor ha ökat år 2010 relativt år 2000, vilket torde kunna medföra 

positiva externaliteter exempelvis i form av möjligheter till bättre arbete och ökat 

självbestämmande. Förändrade normer förmodas även kunna sprida sig till kvinnor vilka helt 

saknar utbildning. Även bland dessa kvinnor torde således en attitydförändring ha skett.  

 

Studien genomförs med hjälp av ekonometrisk analys vilken bygger på ett dataset från The 

Demographic and Health Service Program (DHS). DHS är en amerikansk databas som i över 

30 år samlat in data för mer än 90 utvecklingsländer. I denna uppsats används data på 

individnivå, där kvinnor mellan 15 och 49 år står för svaren. 10 421 kvinnor har svarat år 

2000 och 13 671 kvinnor år 2010. Hypotesen undersöks via en multipel linjär 

regressionsanalys där uppsatsens beroende variabel egenmakt beror på kvinnornas 

utbildningsnivå. För att undvika heteroskedasticitet görs alla skattningar med robusta 

standardfel. Det förväntade resultatet är en statistiskt signifikant positiv koefficient vilket 

skulle indikera att utbildning leder till mer egenmakt. Förväntningen är också att fler kvinnor 

besitter egenmakt år 2010 relativt år 2000, med andra ord är förväntningen att det omfattande 

reformarbetet haft positiva konsekvenser för den kvinnliga egenmakten. I kommande stycken 

förklaras hur variablerna egenmakt och utbildning skapas samt vilka kontrollvariabler som 

inkluderas i modellen. Nedan visas regressionsekvationen och deskriptiv statistik över den 

beroende variabeln egenmakt och den förklarande variabeln utbildning. 

 

Regressionsekvation: 

  

Y=𝛽!+𝛽!S+  𝛽!T+𝛽!T*S + 𝑈!   (1) 

 

 där: 

Y = egenmakt 

S = utbildningsnivå 

T = dummy som visar vilket år. Antar värde 0 om det är år 2000 och 1 om det är år 2010. 
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Tabell 4.1  
Deskriptiv statistik över variablerna egenmakt, ingen utbildning, låg utbildning samt hög utbildning. 
Inom parantes syns den procentuella fördelningen av kvinnorna i respektive utbildningsgrupp. 

 

	  

4.1	  Den	  beroende	  variabeln	  egenmakt	  
	  

Det är inte självklart hur variabeln egenmakt bäst bör skapas och tidigare studier har använt 

sig av en rad olika mått. Som tidigare diskuterats existerar det inte någon entydig definition av 

egenmakt och begreppet kan tolkas på olika sätt, vilket gör att det är svårt att mäta. 

Avsaknaden av en entydig begreppsdefinition ger även upphov till stor variation i 

variabelkonstruktionen. Skiljaktigheter mellan länder som till exempel kulturella och sociala 

skillnader samt det faktum att studier har skiftande syften gör att olika mått passar olika bra 

beroende på sammanhanget. I den här studien används attityder till könsrelaterat våld som 

mått på egenmakt. Vi anser att attityder gentemot könsrelaterat våld är ett lämpligt mått på 

kvinnlig egenmakt eftersom det finns ett tydligt samband dem emellan. Det är även vanligt 

förekommande i tidigare studier av andra länder i samma region (Karasek m fl. 2012). Det 

könsrelaterade våldet manifesterar kvinnornas underordnade ställning gentemot männen. Det 

passar även bra in i kontexten då Rwanda är ett av de länder i Afrika där problemen med 

könsrelaterat våld är som störst (Chugh 2013). 

 

Flera studier visar att kvinnor som i hög grad besitter egenmakt vad gäller utbildning och 

ekonomi löper mindre risk att utsättas för könsrelaterat våld. Sambandet mellan intimt 

	   Egenmakt Ingen 
utbildning 

Låg utbildning Hög utbildning 

	   	   	   	   	  
Medelvärde 3.304 0.203 0.641 0.155 
 
Standardavvikelse 

 
1.773 

 
0.402 

 
0.479 

 
0.362 

 
Antal 

 
- 
 

 
4898 
(20) 

 
15 452 

(64) 
 

 
3742 
(16) 

	   	   	   	   	  

Observationer 24 092 24 092 24 092 24 092 
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partnervåld och kvinnlig utbildning är dock komplext. Studier i USA och Sydafrika har visat 

på att höga utbildningsnivåer fungerar som ett skydd mot könsrelaterat våld. Vid lägre nivåer 

av utbildning uppstår dock en ökad risk att utsättas för våld då utbildningen gör det möjligt 

för kvinnorna att utmana vissa aspekter av de traditionella könsrollerna. Därför, under den 

period då könsroller är under förändring, kan kvinnors risk att utsättas för könsrelaterat våld 

öka. När kvinnor besitter en lägre grad av egenmakt har de ofta inte de sociala eller 

ekonomiska möjligheterna som krävs för att lämna ett förhållande och stå på egna ben. De är 

därför är mycket begränsade att agera gentemot en förövare. I vissa länder är dessutom de 

lagliga rättigheterna att skilja sig från sin man begränsade eller obefintliga. På högre 

egenmaktnivåer skyddar däremot egenmakt från könsrelaterat våld då kvinnorna har ett större 

självbestämmande och förhållandet till mannen präglas av jämlikhet (Jewkes 2002).  

 

Den beroende variabeln egenmakt bygger på fem frågor som berör mäns våld mot kvinnor. 

Frågorna behandlar om det är berättigat att bli slagen om man som kvinna går ut utan att säga 

till sin man, om man försummar barnen, om man grälar med sin man, om man vägrar att ha 

sex med sin man samt om man bränner vid maten.6 Individer som svarar nej på alla frågor, 

nämligen att våld inte är berättigat i någon situation, får ett samlat värde på fem. Kvinnorna 

tilldelas alltså ett värde mellan noll och fem beroende på andelen nej-svar. De som har värde 

fem besitter därmed full egenmakt. Variabeln är uppbyggd som en ordinalskala vilket medför 

vissa tolkningssvårigheter. Till exempel är det svårt att avgöra hur mycket mer egenmakt 

ytterligare ett nej-svar genererar. Samtidigt fångar den ordinala skalan upp de individer som 

befinner sig mellan att inte besitta någon egenmakt alls till att besitta full egenmakt. I tabell 

4.2 nedan syns fördelningen mellan antalet nej-svar.  

 
Tabell 4.2.  
Procentuell fördelning 
mellan antalet nej svar. 
Egenmakt  
Antal nej-svar 

% 

0	   10.9 
1	   10.2 
2	   11.1 
3	   12.6 
4	   15.7 
5	   39.4 

Totalt 100.0 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  De	  exakta	  frågorna	  på	  engelska	  finns	  att	  läsa	  i	  appendix	  1.	  
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På frågorna som rör det könsrelaterade våldet finns tre möjliga svarsalternativ; ja, nej eller vet 

ej. Två grupper skapas där svaret vet ej slås ihop med svaret ja. Vi har här valt att betrakta 

svaret vet ej som ett ja, då vi anser att en kvinna som tvekar inför huruvida det är berättigat att 

bli slagen inte tar tydligt avstånd ifrån våld. Att hon inte tar tydligt avstånd torde eventuellt 

bero på att hon inte är tillräckligt medveten om sina rättigheter. I appendix 1 finns deskriptiv 

statistik över hur många kvinnor som svarat vet ej. I tabell 4.1 ovan visas deskriptiv statistik 

för variabeln egenmakt. I genomsnitt svarar kvinnorna nej på 3,3 frågor med en 

standardavvikelse på 1,77.  

 

4.2	  Den	  förklarande	  variabeln	  utbildning	  	  
	  

Som förklarandevariabel i studien används utbildning. Utbildning och egenmakt har, som 

tidigare nämnts, ett vedertaget samband (Jewkes 2002). Kvinnorna delas in i tre grupper 

baserat på graden av utbildning. Den första gruppen benämns ingen utbildning. I den ingår 

kvinnor som inte har någon utbildning alls samt de som gått på dagis. Den andra gruppen, låg 

utbildning, består av kvinnor som har påbörjat grundskolan. Den tredje och sista gruppen, hög 

utbildning, består av kvinnor som minst har påbörjat gymnasiet. Enligt tabell 4.3 nedan har 

utbildningsnivån ökat bland alla kvinnor år 2010. I tabell 4.1 ovan visas medelvärde och 

standardavvikelse för de tre grupperna samt fördelningen dem emellan.  

  

 
Tabell 4.3  
Deskriptiv statistik över andelen i procent 
som tillhör respektive utbildningsgrupp för 
år 2000 och 2010. 
Grad	  av	  utbildning	   År	  2000	  

%	  
År	  2010	  

%	  
	   	   	  
Ingen utbildning 27 15 
   
Låg utbildning 59 68 
   
Hög utbildning 14 17 
	   	   	  
Totalt 100 100 
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För att skapa dessa grupper används variabeln “högsta påbörjade skolnivå”.  De kvinnor som 

påbörjat gymnasium respektive universitet slås ihop till en grupp. Den överlägset största 

gruppen består av de med påbörjad grundskoleutbildning, sammanlagt uppgår denna till 64,14 

procent. Alla som påbörjat en skolnivå har dock inte slutfört den. Att ännu ej ha slutfört en 

utbildningsnivå kan bero på ung ålder eller på att kvinnorna av olika anledningar valt att 

hoppa av. Valet att se till högsta påbörjade skolnivå istället för högsta avklarade nivå grundar 

sig i att det är ytterst få kvinnor som faktiskt genomfört den högre utbildningen. Att andelen 

som påbörjar högre utbildning har ökat är en effekt som är betydelsefull att studera då det ger 

uttryck för att normerna kring kvinnlig utbildning är på väg att luckras upp. Fördelningen 

mellan grupperna blir även på detta sätt jämnare än om avklarad utbildningsnivå hade använts 

och det blir därmed lättare att jämföra dem sinsemellan.  I appendix 2 visas vidare deskriptiv 

statistik över högsta avklarade utbildningsnivå samt den procentuella fördelningen av de som 

har respektive inte har slutfört en utbildningsnivå. Att kvinnorna delas in utefter deras högsta 

påbörjade utbildningsnivå och inte efter hur många år de gått i skolan beror på att antalet 

skolår kan vara missvisande. Det är bättre att se till högsta påbörjade utbildningsnivå eftersom 

en del kvinnor kan ha gått många år i skolan utan att för den sakens skull ha klarat första 

klass.  

	  

4.3	  Kontrollvariabler	  samt	  eventuella	  problem	  med	  modellen	  
 

Frågorna som rör könsrelaterat våld är attitydsfrågor. Det kan således finnas svårigheter i 

tolkningen av dessa och ett antal problematiska faktorer har identifierats. Svaren riskerar att 

bli missvisande om kvinnorna inte utgår från sig själva. Det är tänkbart att kvinnorna skulle 

kunna tolka frågan på ett allmänt plan, att de utgår från rådande normer i samhället och svarar 

utifrån det. Det finns då en risk att svaren enbart speglar samhällsnormen och inte vad 

kvinnorna egentligen tycker, vilket är ett problem om samhällsnormen tenderar att vara 

tillåtande gentemot könsrelaterat våld. Risken finns också att kvinnorna inte uppger 

sanningsenliga svar. Incitament att ljuga kan till exempel finnas om kvinnorna vet om att 

deras män tittar på när de svarar.  

 

Det är troligt att attityden till könsrelaterat våld påverkas av andra faktorer förutom 

utbildningsgrad. I regressionen införs därför ett antal kontrollvariabler, detta för att kunna 

erhålla ett resultat närmare det sanna värdet av utbildnings påverkan på egenmakt. Kvinnornas 
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ålder, inkomst, huruvida de bor på landsbygden eller i stadsbygd, hur ofta de läser tidningen, 

lyssnar på radio eller ser på TV, hur många barn de fött samt vilket yrke de har tas nu i 

beaktande. Deskriptiv statistik för samtliga kontrollvariabler finns att tillgå i appendix 3.  

 

Kvinnornas ålder påverkar troligen hur de svarar. De tillhör olika generationer vilket 

förmodligen färgar deras attityd till könsrelaterat våld. Ålder kan även anses vara synonymt 

med hur lång utbildning de hunnit skaffa sig. Inkomsten är viktig då den speglar hur väl 

kvinnorna kan klara sig själva och vara oberoende av sina män. Inkomsten antas också 

korrelera med utbildning då en högre utbildning ger ett bättre arbete och i sin tur en högre lön. 

Var kvinnorna bor kan också ha betydelse för deras attityd till könsrelaterat våld. Kvinnor 

som bor i ett litet homogent samhälle på landsbygden präglas sannolikt av tankar och normer 

som råder i det samhället. Likväl så kommer en kvinna som bor i en urban miljö att påverkas 

av de normer som dominerar där. Var de bor påverkar också deras möjligheter att utbilda sig. 

Exempelvis kan kvaliteten på utbildningen skilja sig mycket mellan olika delar av landet och 

närheten till skolan lika så. 

 

Det är troligt att media är en viktig folkbildare.  Kontakten med media kan därför mycket väl 

spela en avgörande roll i formandet av kvinnornas tankar och åsikter. Tidningar, radio och TV 

är alla medier som dessa kvinnor i olika utsträckning har tillgång till. Ju mer frekvent de 

utsätts för media och nyheter, desto mer kommer dessa nyheter att påverka vad de tycker. Det 

är dock troligt att det för de kvinnor, vilka helt saknar utbildning, kan vara svårare att ta till 

sig nyheter och att tolka dem. Dessa kvinnor saknar förmodligen den kunskap som krävs för 

att helt och fullt kunna tillgodogöra sig informationen. Trots detta bedöms media vara en 

mycket viktig kanal vad gäller att nå ut till de samhällsgrupper där graden av utbildning är 

låg. 

 

I fattiga delar av världen är barnadödligheten mycket högre än i rika länder.  Kvinnor i 

utvecklingsländer föder också fler barn under sin livstid än kvinnor i rikare länder. Det finns 

även en negativ korrelation mellan utbildning och barnadödlighet, vilken visar att utbildning 

leder till minskad barnadödlighet (Perkins 2013). Dessa vedertagna samband visar att de som 

är mest utsatta också är de som föder flest barn. Det är därför troligt att de kvinnor som har 

fött många barn under sin livstid i större utsträckning kommer att svara att det är berättigat att 

bli slagen. 
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Rwanda är ett land som, likt många andra utvecklingsländer, till stor del är beroende av sitt 

jordbruk.  Majoriteten av landets befolkning är självförsörjande jordbrukare. Enligt Esther 

Duflo (2011) är möjligheten att arbeta och tjäna egna pengar en mycket viktig pusselbit för att 

stärka kvinnors rättigheter. En kvinna som ges rätten att tjäna pengar behöver inte längre vara 

beroende av en man. Hon har därmed ökade möjligheter att leva självständigt och ta 

självständiga beslut. Arbetet kan även vara ytterligare en källa till information kring kvinnors 

rättigheter. Majoriteten av kvinnorna i urvalet arbetar på familjens egen bondgård. Det är 

troligt att dessa kvinnor har svårt att komma i kontakt med tankar som är avvikande från de 

som råder i den egna familjen. Attityden till könsrelaterat våld kan mycket väl formas på 

arbetsplatsen. Det är därför av betydelse att kontrollera för vad kvinnorna jobbar med. 

 

Kontrollvariabeln som behandlar vilket yrke kvinnorna har är dock inte helt problemfri. Den 

saknar observationer för ca 2500 individer, vilket innebär att hela regressionen kommer att 

krympa med ca 2500 individer, från 24092 observationer till endast 21688. Stickprovet 

bedöms dock fortfarande vara tillräckligt stort för att kunna användas. Variabeln för arbete 

beaktar endast de kvinnor som arbetat de senaste tolv månaderna. Bortfallet beror därför 

troligtvis på att några av de kvinnor som svarat att de inte har arbetat de senaste tolv 

månaderna har hamnat under kategorin ”arbetslös” i vår kontrollvariabel. Det är troligt att 

någon form av misstag inträffat vid sammanställningen av datasetet. Felet torde dock bero på 

den mänskliga faktorn, det kan därmed betraktas som slumpmässigt och torde inte påverka 

resultatet. Även kontrollvariabeln som beaktar kvinnornas inkomst lider av detta problem. 

Observationsbortfallet är här något större med ca 4500 individer. Regressioner kommer att 

köras både med och utan dessa problematiska kontrollvariabler för att få en uppfattning om 

hur mycket de påverkar det faktiska resultatet.  

 

Religion och etnicitet är två andra faktorer som kan tänkas påverka kvinnornas inställning till 

egenmakt. Religion kan ha en normerande effekt vad gäller inställningen till könsroller. 

Etniciteten kan också ha ett samband med synen på egenmakt då olika traditioner och normer 

kan skilja sig åt mellan olika folkgrupper. Uppgifter om dessa finns dock tyvärr ej tillgängligt 

i datamaterialet.  
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5 Resultat 
Resultatet presenteras nedan i form av en regressionstabell, tabell 5.1 och två grafer, 

figur 5.1 och figur 5.2, framtagna från Stata. Figur 5.1 redovisar 

utbildningsgruppernas genomsnittliga antal nej-svar och figur 5.2 sambandet mellan 

utbildning och egenmakt. Tabell 5.1 innehåller tre modeller där den första modellen 

är en regression där alla kontrollvariabler uteslutits. Den andra modellen är en 

regression där alla kontrollvariabler inkluderats. Modell tre är slutligen en regression 

där alla kontrollvariabler förutom de problematiska variablerna för inkomst och 

arbete räknas med. Då förklaringsgraden är som störst i modell två (0,0660) 

indikerar det att kontrollvariablerna inkomst och arbete bör användas trots sina lägre 

obeservationstal. Modellerna visar effekten av att en individ går från ingen 

utbildning alls till låg utbildning år 2000 och år 2010, samt effekten av att en individ 

går från ingen utbildning alls till hög utbildning åren 2000 och 2010. Koefficienterna 

visar hur mycket utbildning påverkar egenmakt, det vill säga hur många fler nej-svar 

ytterligare utbildning ger. Tabellen visar även en årsvariabel som åskådliggör hur 

viktigt utbildning är år 2010 jämfört med år 2000. 

	  
Figur 5.1   
Utbildningsgruppernas medelvärden, nämligen hur många nej svar varje grupp svarar i 
genomsnitt för de båda åren. 
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Tabell 5.1 
Modell 1 utesluter kontrollvariabler. Modell 2 inkluderar alla kontrollvariabler. Modell 3 
utesluter kontrollvariablerna inkomst och arbete. 
	   Modell 1 

Egenmakt 
Modell 2 

Egenmakt 
Modell 3 

Egenmakt 
Låg utbildning år 2000 
 

0.313*** 
(0.0375) 

0.213*** 

(0.0428) 
 

0.237*** 
(0.0394) 

Hög utbildning år 2000 1.135*** 0.678*** 0.650*** 
 
 
Årsvariabel 2010  

 
 

(0.0468) 
 

-0.136* 
(0.0537) 

(0.0674) 
 

-0.268*** 

(0.0573) 

(0.0554) 
 

-0.221*** 

(0.0540) 

Låg utbildning år 2010 
 
 
Hög utbildning år 2010 
 
 

0.0467 
(0.0607) 

 
0.236*** 
(0.0706) 

0.107 
(0.0645) 

 
0.508*** 

(0.0818) 

0.0877 
(0.0606) 

 
0.502*** 

(0.0710) 

Ålder  0.0129*** 0.0156*** 
  (0.00226) (0.00205) 
    
Boende, stad eller landsbygd  -0.304*** -0.272*** 
  (0.0378) (0.0311) 
    
Hur ofta de läser tidning  0.110*** 0.0926*** 
  (0.0257) (0.0208) 
    
Hur ofta de lyssnar på radio  0.131*** 0.121*** 
  (0.0136) (0.0122) 
    
Hur ofta de ser på TV  0.0568** 0.0645*** 
  (0.0219) (0.0180) 
    
Hur många barn de fött 
 
 
Inkomst  
 
 
Arbete 
 

 -0.0309*** 

(0.00771) 
 

0.140*** 
(0.0113) 

 
0.00276* 

(0.00113) 

-0.0348*** 
(0.00722) 

Observationer 
R2 

Konstant 

24 092 
0.0486 
2.963 

19 391 
0.0660 
2.952 

24 047 
0.0642 
2.994 

Standardfel anges inom parantes . * ger  p < 0.05, ** ger  p < 0.01 och  ***  ger p < 0.001 
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Tabell 5.1 illustrerar via årsvariabeln att utbildningens betydelse för hur kvinnorna svarar på 

frågorna har minskat år 2010 jämför med år 2000. Variabeln är statistiskt signifikant med en 

negativ koefficient och minskningen gäller såväl låg som hög utbildning.  Effekten av att gå 

från att inte ha någon utbildning alls till att ha låg utbildning år 2000 är 0,213. Resultatet är 

statistiskt signifikant och innebär att ytterligare låg utbildning leder till att kvinnorna i snitt 

ger 0,213 fler nej-svar på frågorna kring könsrelaterat våld. Effekten år 2000 är 0,12 

standardavvikelser från medelvärdet för egenmakt, ökningen är alltså inte speciellt stor då den 

inte motsvarar ett helt nej-svar och i realiteten påverkar den därför inte egenmakten särskilt 

mycket. År 2010 blir motsvarande effekt av att gå från ingen utbildning till låg utbildning inte 

signifikant trots det stora urvalet och det går med andra ord inte att säga något om låg 

utbildnings effekt på egenmakt det året. Det innebär även att det inte går att fastställa någon 

skillnad i utbildningseffekt mellan åren för kvinnor i gruppen med låg utbildning. De 

medelvärden som presenteras i figur 5.1 visar dock att kvinnorna år 2010 i genomsnitt svarar 

nej färre gånger, både i gruppen utan utbildning såväl som de med låg utbildning.  

 

Enligt tabell 5.1 finns det en statistiskt signifikant skillnad mellan åren i gruppen för hög 

utbildning, det har alltså skett en förändring mellan åren. Koefficienten för hög utbildning är 

lägre år 2010 jämfört med år 2000 och effekten går från att vara 0,38 standardavvikelser från 

medelvärdet för egenmakt år 2000 till att vara 0,29 standardavvikelser från medelvärdet år 

2010. Effekterna är något större för hög utbildning än för låg utbildning, de är dock trots detta 

fortfarande små vilket innebär att deras relevans för egenmakten är ytterst begränsad. Den 

lägre effekten 2010 tyder på att högre utbildning inte påverkar kvinnornas svar i samma 

utsträckning som år 2000. Samtidigt har nej-svaren enligt figur 5.1 i genomsnitt ökat år 2010. 

Detta indikerar att det finns andra faktorer utöver skolan som är viktiga för kvinnornas syn på 

könsrelaterat våld. Med utbildning följer även positiva externaliteter som möjligheter till 

bättre arbete och ekonomiskt självförsörjande.  Majoriteten av de kvinnor som befinner sig i 

gruppen för högutbildade tillhör en samhällsklass som redan är privilegierad jämfört med de 

utan utbildning. De normer och den samhällssyn som råder bland de högutbildade skiljer sig 

sannolikt från de normer som råder bland de som inte har någon utbildning alls. Det finns 

således anledning att tro att de kvinnor som är högutbildade har andra möjligheter i livet. 

Kvinnor i den här samhällsgruppen har genom sin höga utbildning nått en högre nivå av 

egenmakt och kan bättre styra sina liv, till exempel vad gäller valet av make. När de inte 

behöver vara ekonomiskt beroende av en man kan de välja att gifta sig med någon som delar 

deras åsikter och behandlar dem bättre. 
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Figur 5.2 
Sambandet mellan utbildning och egenmakt för år 2000 och 2010. 

 
 

 

Figur 5.2 illustrerar sambandet mellan utbildningsnivå och graden av egenmakt. Sambandet är 

inte linjärt utan visar snarare att hög utbildning har en större effekt på egenmakt relativt låg 

utbildning. Det går därför inte att generalisera en viss effekt av utbildning på graden av 

egenmakt, utan hänsyn måste tas till vilken utbildningsnivå kvinnorna genomfört. Sambandet 

indikerar att hög utbildning är viktigt för hur kvinnorna svarar. Det klargör dock inte om den 

ökade effekten beror på just den höga utbildningen. Effekten kan bero på att kvinnor som 

befinner sig i den gruppen sannolikt även befinner sig i en högre, mer privilegierad 

samhällsklass och att svaren påverkas av de positiva externaliteter som utbildning genererar. 

 

De effekter som redovisas i tabell 5.1, figur 5.1 och figur 5.2 är relativt små och deras starka 

signifikans beror snarare på att urvalet i den här studien är stort. Det är därför mycket svårt att 

fastställa att det skett någon förändring över åren som är av reell betydelse. Undersökningen 

visar att den enda utbildningsgrupp som förändrat sin attityd till könsrelaterat våld till det 
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bättre, är de högutbildade.  De effekter som går att skönja för de högutbildade är dock mycket 

små. Effekterna skulle kunna antyda ett visst mönster som pekar mot att reformarbetet endast 

tillfaller en privilegierad minoritet. Å andra sidan, då effekterna är så små, pekar de också på 

att reformarbetet för att främja egenmakt mer eller mindre stått still.  

 

Det finns en positiv trend i att fler kvinnor går i skolan år 2010 jämfört med 2000. Den största 

effekten står att finna bland de som gått från ingen utbildning alls till att införskaffa låg 

utbildning. Gruppen utan utbildning har på tio år näst intill halverats. Reformer för att få fler 

personer att börja skolan har alltså lyckats, de positiva externaliteterna av utbildning på 

egenmakt ha dock inte infunnit sig för den här gruppen. Egenmaken har i stort sett inte 

förändras och det som verkar vara en negativ effekt, då genomsnittet för antalet nej-svar 

marginellt minskar år 2010, kan förklaras av rörelsen mellan grupperna. En del av kvinnorna 

som tidigare befunnit sig i gruppen utan utbildning år 2000 har år 2010 förflyttat sig till 

gruppen med låg utbildning. De bär på så vis med sig de åsikter och normer de vuxit upp med, 

och den låga utbildningen är inte tillräcklig för att de ska ändra sin åsikt.  Även om ökningen i 

antalet kvinnor som utbildar sig är positiv lever de flesta kvar i samma homogena samhälle 

vilket innebär att de fortfarande är omgivna av samma normer. Utbildningen bidrar till att lära 

ut förmågan att tänka och handla kritiskt, vilket är avgörande för samhällets förmåga att 

utvecklas.  Den låga utbildningen kan i det här fallet vara för knapp för att våga ifrågasätta 

och ta ställning mot de normer som råder i samhället. De genomgår även den låga 

utbildningen när de är unga och åldern påverkar synen på normkritik. Detta kan alltså tjäna 

som en av förklaringarna till varför den kvinnliga egenmakten i stort sett inte upplevt någon 

positiv effekt under första halvan av Vision 2020. 

 

Hänsyn bör även tas till eventuella fördröjningseffekter vad gäller implementering av 

reformer som är avsedda att förändra samhällsstrukturer. Det är mycket möjligt att effekterna 

av reformer vilka avser att stärka kvinnlig egenmakt inte är lika direkta som exempelvis 

effekterna av mer renodlade ekonomiska reformer. Fördröjningseffekter uppstår även när 

kvinnor flyttar från en utbildningsgrupp till en annan. Den kvinna som tar steget från gruppen 

utan utbildning till låg utbildning formas av de tankar och normer hon är uppvuxen med. 

Även om hon själv inte kommer att ändra sin åsikt har hon påbörjat en klassresa. När fler 

människor i hennes omgivning utbildar sig kommer nya klasser uppstå i samhället och med 

det följer även nya normer. Hennes egna framtida barn kommer att växa upp i ett annat 

samhälle omgivna av en majoritet av människor som har utbildning. Den nya generationens 
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barn kommer då att formas av en miljö som förhoppningsvis är mer präglad av jämställdhet 

och en förändrad attityd till könsrelaterat våld. Fördröjningseffekten är därför viktig att ta 

hänsyn till när man utvärderar reformer. Det är mycket möjligt att Vision 2020 inneburit ett 

startskott för ökad egenmakt, men på de tio år som är referensram i den här uppsatsen har inte 

alla effekter fått fullt genomslag.  

 

6 Diskussion och robusthetstest 
Mycket har förbättrats i Rwanda under de inledande tio åren av Vision 2020, men 

egenmakten står i bjärt kontrast till dessa framsteg. Studiens resultat pekar på att egenmakten 

inte har ökat i Rwanda under de första tio åren av reformarbetet. De små effekter som finns 

indikerar att det är de mest privilegierade i samhället som dragit fördel av reformerna, vilket 

är i linje med tidigare utvärderingar av Vision 2020 (Ansoms m fl. 2012). Trots detta prisas 

Rwanda för sitt jämställda parlament och sina ambitiösa reformer för att främja egenmakt. 

Avsikten med de reformer som införts har troligen varit att de ska komma hela landet till del, 

men istället har klyftorna ökat vilket styrks av att landets ginikoefficient förändrats till det 

sämre. Det leder till en misstanke om att den privilegierade skara som skapat reformerna varit 

de som främst gynnats av dem. 

Det verkar som om traditioner och normer lever kvar, de nya reformerna till trots. Det 

rwandiska samhället har genom historien haft en djupt rotad hierarkisk uppbyggnad.  Detta 

torde spela in vad gäller attityder gentemot könsrelaterat våld. Det är troligt att detta formar 

kvinnornas tänkande och att de i hög grad därför anser det vara berättigat att bli slagna av sina 

män. De reformer som genomförts har gynnat kvinnor i städer mer än de på landsbygden.  Det 

är troligt att de mest högutbildade i högre grad bor i städer. Detta skulle således kunna vara en 

del av förklaringen.  Kritiker menar att kvinnornas inflytande över politiken är begränsat på 

grund av den hierarkiska och auktoritära kulturen som finns i landet. De menar att den höga 

andelen kvinnor i parlamentet endast är ett sätt för det styrande partiet RPF att legitimera sin 

politik (Ansoms m fl. 2012). Om kvinnlig egenmakt endast är ett skuggspel finns heller inte 

incitament att kvinnor på alla samhällsnivåer ska öka sin egenmakt. De auktoritära och 

hierarkiska strukturerna blir ett stort problem om även reformerna genomsyras av dessa ideal. 

Den odemokratiska strukturen är även den ett hinder då det är svårt att bryta normer om 

yttrandefriheten är begränsad.     
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Det faktum att utbildningsväsendet har genomgått stora reformer där bland annat 

huvudspråket ställts om till engelska samt att lärartätheten minskat kan betyda 

undervisningsproblem då många lärare har bristfälliga språkkunskaper samtidigt som de får 

större klasser. Läroplanen för grundskolan säger uttryckligen att flickors utbildning och 

kvinnors roll i samhället ska främjas. Den säger också att skolan ska genomsyras av 

medvetenhet om genus samt att flickors självkänsla ska stärkas och att de ska våga ta för sig i 

samhället. Dessa ambitioner ska även respekteras av lärare och manliga elever (Ministry of 

Education 2003). Trots tanken om att utbildningen ska genomsyras av detta syns ingen 

nämnvärd förändring av egenmakten i Rwanda. Utbildningen har inte lyckats bryta några 

normbarriärer.   

 

Att förändra normer är en stor och komplicerad process. Det faktum att kvinnor halkar efter 

männen på högre utbildningsnivåer ger uttryck för att könsnormer lever kvar vilket också 

försvårar för egenmakten och jämställdheten att utvecklas.  Ekvationen att en kvinna ska bära 

många barn, sköta hemmet och sina åldriga föräldrar och samtidigt genomföra en hög 

utbildning går inte ihop. Då kvinnor i Rwanda fortfarande värderas baserat på hur många barn 

de föder blir det många gånger svårt för dem att kombinera det livet med en hög utbildning.  

Fattigdom i kombination med en patriarkal syn på könsroller är en av anledningarna till att 

flickorna inte går vidare med högre studier i samma utsträckning som pojkar. 

Alternativkostnaden det innebär att låta barnen gå i skolan istället för att arbeta hemma är stor 

och då flickor är de som i högre grad utför sysslor i hemmet tenderar de att missgynnas i valet 

av vilka barn som ska få högre utbildning. Pojkar har även lättare att få ett arbete efter 

slutförd utbildning vilket också bidrar till att de favoriseras över flickor. Detta kan vara 

ytterligare en bidragande orsak till att egenmakten i Rwanda inte har ökat och ett tydligt bevis 

på att gamla strukturer lever kvar.  

 

Precis som det faktum att fler män än kvinnor går vidare med högre studier är ett uttryck för 

att strukturerna lever kvar, så är det faktum att flickor påbörjar grundskolan i högre 

utsträckning än pojkar ett bevis för att dessa strukturer börjar mjukas upp.  

 

Ekonomisk utveckling i sig brukar anges som argument för att minska fattigdom och öka 

mänskliga och i det här fallet, kvinnliga rättigheter. Det räcker dock inte. Om en kvinna ska 

frigöra sig krävs det mer än att ge henne möjligheten att tjäna egna pengar och gå i skolan. 
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Hela samhället måste organiseras med utgångspunkt i jämställdhet. Utbildning måste bli 

normen i samhället. Fungerande institutioner som möjliggör ett jämställt samhälle är 

avgörande för att stärka kvinnlig egenmakt. Både top down-processer med normerande 

lagstiftning och fungerande rättsväsende samt bottom up-processer med kooperativ och 

frivilligorganisationer är centrala.  

 

Ett genomgående problem med Vision 2020 är att gräsrotsnivån i samhället har hamnat i 

skymundan till förmån för storskaliga projekt. De kvinnor som inte har någon utbildning är de 

som tillhör den svagaste gruppen i samhället och det är svårt att nå dem via klassisk 

utbildning i skolan. För att nå dessa kvinnor kan man till exempel istället engagera dem i 

andra typer av organisationer. Exempel på dessa är olika typer av föreningar som arbetar för 

att stärka kvinnors kunskaper och utbilda dem. Landsbygdsföreningar likt de kooperativ som 

beskrivs i Janet Cherry och Celestin Hategekimanas (2013) studie om kooperativens förmåga 

att öka kvinnlig egenmakt kan vara en god idé. 

 

Tidsaspekten måste dock ses som en viktig del i förklaringen av studiens resultat. Den tydliga 

trenden att fler kvinnor 2010 är utbildade är en stor vinst. Attityder vad gäller könsroller är 

svårare att attackera. Arbetet att främja kvinnlig egenmakt är dock sjösatt och när fler och fler 

människor utbildar sig samtidigt som institutionerna i samhället utvecklas är förväntningen att 

normerna också utvecklas. 

	  

6.1	  Robusthetstest	  
 

Då studien inte finner någon tydligt förbättring mellan åren och endast en svag antydan till ett 

samband där det endast är de högutbildade, mest privilegierade som gynnats, finner vi att det 

är av intresse att undersöka resultatets robusthet. Sambandet testas därför med en alternativ 

hypotes. Robusthetstestet utgår från att försöka utröna om samma typ av mönster går att 

urskilja för någon annan fördelning av kvinnorna. Kvinnorna delas nu in i tre grupper baserat 

på hur ofta de ser på TV. Det har sedan tidigare visats att inkomst är viktigt för graden av 

egenmakt och TV-tittande speglar kvinnornas sociala status då TV är en lyxvara som 

inhandlas först då man nått en viss inkomstnivå. Att frekvent se på TV är i Rwanda att anses 

tillhöra den privilegierade välbärgade minoriteten som har råd med en TV. I studien är det 

endast 10 procent av kvinnorna som ofta ser på TV. De som sällan tittar på TV kan tänkas 
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tillhöra någon form av medelklass där de ibland har tillgång till TV. De som aldrig tittar är de 

som är absolut fattigast och mycket sällan eller rent av aldrig har tillgång till en TV. Att se på 

TV är även ytterligare en källa till undervisning om kvinnlig egenmakt. TV kan ge ökade 

kunskaper om sådant som skolan inte undervisar om, kunskap som kan öka 

förhandlingsmakten i hemmet.   

 

Hypotesen är nu att frekvent TV-tittande leder till ökad egenmakt. Hypotesen är också precis 

som tidigare att egenmakten ska ha ökat under de tio år som studien bygger på. Den beroende 

variabeln egenmakt är densamma som i den ursprungliga studien. Regressionen utförs även 

med samma kontrollvariabler, enda skillnaden är att kontrollvariabeln ”hur ofta kvinnorna ser 

på TV” från den ursprungliga regressionen byts ut mot deras högst påbörjade utbildningsnivå.  

 

Nedan presenteras deskriptiv statistik över den nya variabeln för TV-tittande. Korrelationen 

mellan variabeln för egenmakt och TV-tittande är förhållandevis låg, endast 0,1320, vilket 

innebär att de enbart korrelerar till en viss grad. Tabell 6.1 redovisar gruppernas medelvärden 

och standardavvikelser.  I tabell 6.2 redovisas hur grupperna förändrats mellan åren. I tabell 

6.2 kan man se en förändring till det bättre, om än inte lika markant som i fallet med 

utbildningsgrupperna. Här befinner sig fortfarande en majoritet av kvinnorna i den gruppen 

som kategoriseras som fattig, även om gruppen minskat något från år 2000.  

 
 
 
Tabell 6.1 
Medelvärde och standardavvikelse för variabeln egenmakt samt grupperna, tittar aldrig på 
TV, tittar sällan på TV och tittar ofta på TV. Inom parantes syns den procentuella 
fördelningen av kvinnorna i respektive grupp.  

 
 
 

	   Egenmakt Tittar aldrig Tittar sällan Tittar ofta 
	   	   	   	   	  
Medelvärde 3.304 0.724 0.173 0 .103 
 
Standardavvikelse 

 
1.773 

 
0.447 

 
0.378 

 
0.304 

 
Antal 

 
- 
 

 
17 440 
(72.39) 

 
4163 

(17.28) 
 

 
2489 

(10.33) 

Observationer                                          24 092 24 092 24 092 
 

24 092 
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Tabell 6.2  
Hur grupperna förändrats mellan åren.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet kommer även här att redovisas med hjälp av en tabell och en figur framtagna från 

Stata, tabell 6.3 och figur 6.1. I tabell 6.3 redovisas effekten av att inte titta på TV alls till att 

titta sällan och mycket på TV år 2000 och 2010. Effekten fångar upp hur mycket ytterligare 

TV-tittande påverkar egenmakten. Modell 1 exkluderar alla kontrollvariabler medan modell 2 

inkluderar dem. Då förklaringsgraden ökar från 0,0237 i modell 1 till 0,0630 i modell 2 är 

kontrollvariablerna lika relevanta att använda sig av här som i den ursprungliga studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tittar på TV År 2000 
% 

År 2010 
% 

	   	   	  
Aldrig 93 80 
   
Sällan 3 14 
   
Ofta 4 6 
	   	   	  
Totalt 100 100 
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Tabell 6.3 
Modell 1 är en regression helt utan kontrollvariabler. Modell 2 inkluderar alla kontrollvariabler. 

 Modell 1 
Egenmakt 

Modell 2 
Egenmakt 

Tittar sällan på TV år 2000 0.591*** 0.0764 
 (0.0559) (0.0749) 
   
Tittar ofta på TV år 2000 0.754*** 0.0438 
 (0.0474) (0.0697) 
   
Årsvariabel 2010 -0.0565* -0.182*** 
 (0.0269) (0.0306) 
   
Tittar sällan på Tv år 2010 -0.283*** -0.00650 
 (0.0673) (0.0834) 
   
Tittar ofta på TV år 2010 0.143* 0.305*** 
 (0.0663) (0.0800) 
   
Boende, stad eller landsbygd  -0.282*** 
 	   (0.0385) 
 	    
Ålder 	   0.0137*** 
 	   (0.00225) 
 	    
Hur ofta de läser tidningen 	   0.113*** 
 	   (0.0260) 
 	    
Hur ofta de lyssnar på radio 	   0.126*** 
 	   (0.0136) 
 	    
Hur många barn de fött 	   -0.0281*** 
 	   (0.00773) 
 	    
Högsta utbildningsnivå 	   0.430*** 
 	   (0.0237) 
 	    
Inkomst 	   0.136*** 
 	   (0.0113) 
 
Arbete 
 

	    
0.00290* 

(0.00114) 
 

Observationer 
R2 

Konstant 
 

24 092 
0.0237 
3.188 

19408 
0.0630 
2.744 

Standardfel anges inom parantes . * ger  p < 0.05, ** ger  p < 0.01 och  ***  ger p < 0.001                    
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Tabell 6.3 visar via årsvariabeln att effekten på egenmakten av att titta på TV minskar år 2010 

jämfört med år 2000. Det är endast mycket frekvent TV-tittande år 2010 som har ett 

signifikant värde. Koefficienten på 0,305 innebär att det år 2010 ger ytterligare 0,305 fler nej-

svar att gå från att aldrig titta på TV till att göra det ofta. Effekten är endast 0,17 

standardavvikelser från medelvärdet för egenmakt och är därmed av ringa betydelse. Utan 

kontrollvariabler är även övriga effekter signifikanta, men när kontrollvariablerna inkluderas 

förlorar de sin signifikans trots studiens stora observationstal. Detta indikerar att 

kontrollvariablerna påverkar egenmakten mer än just TV-tittande och det går inte att dra några 

slutsatser om huruvida någon förändring skett över tid.  

 

Figur 6.1 nedan uppvisar emellertid samma mönster som observerats i den ursprungliga 

studien, nämligen att det bara är den mest privilegierade gruppen som gynnats. Även här är 

effekterna mycket små och beror snarare på storleken på urvalet än på ett betydelsefullt och 

robust samband.  

 

Figur 6.1 
Gruppernas medelvärden, det vill säga antalet genomsnittliga nej-svar.  
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Resultatet av den alternativa hypotesen styrker det ursprungliga resultatet att utvecklingen av 

egenmakten i Rwanda i stort sett stått still under den första halvan av Vision 2020. De små 

effekter som står att finna visas återigen återkoppla till de mest privilegierade men är i det här 

fallet så små i storleken att de går att avfärda. I robusthetstestet går det heller inte att finna 

någon signifikant förändring över åren vilket indikerar att inget av betydelse har förändrats. 

Åter fastslås därmed att egenmakten går stick i stäv med Rwandas i övrigt mycket lyckade 

utveckling.  

7 Slutsats 
Den här uppsatsen har syftat till att försöka bringa klarhet i hur Vision 2020, halvvägs igenom 

reformarbetet, påverkat den kvinnliga egenmakten i Rwanda. Studien kan inte hitta några 

betydande skillnader mellan år 2000 och 2010 och slutsatsen blir därför att reformerna inte 

haft någon positiv inverkan på egenmakten. En svag antydan till att de högutbildade gagnats 

har hittats, vilket är i linje med tidigare utvärderingar av reformerna vilka visat att främst en 

privilegierad minoritet gynnats. Effekten av utbildning har minskat över tid vilket antyder att 

det finns andra faktorer som är avgörande för graden av egenmakt. Gamla strukturer och 

normer verkar leva kvar och utbildningen har ännu inte lyckats luckra upp dem, trots att det i 

läroplanen uttryckligen står att jämställdhet mellan könen ska främjas.  

 

För att ett effektivt utvecklingsarbete ska kunna komma till stånd är det av yttersta vikt att 

undersöka vilka faktorer som leder till stärkt kvinnlig egenmakt. Studiens resultat behöver 

inte betyda att reformerna aldrig kommer att ha effekt, men vad som går att fastslå är att det i 

Rwanda verkar ta tid att åstadkomma en förändring av rådande normer kring egenmakt.  

 

Ett självskrivet sätt att mäta kvinnlig egenmakt finns inte och attityder till könsrelaterat våld 

är inte nödvändigtvis det bästa måttet. Det vore intressant att över samma tidsperiod studera 

andra mått på egenmakt. På samma sätt vore det intressant att dela in kvinnorna i andra 

grupper för att kunna urskilja om några gynnats mer än andra. Ett exempel skulle kunna vara 

att se hur effekten skiljer sig åt mellan olika regioner i Rwanda.   
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Appendix 1 
Nedan presenteras ytterligare, kompletterande information om variabeln egenmakt.  

 

Variabeln bygger på fem frågor kring könsrelaterat våld. De ursprungliga engelska frågorna 
finns att läsa i listan nedan.  

1. ”Wife beating justified if she goes out without telling him” 

2. ”Wife beating justified if she neglects the children” 

3. ”Wife beating justified if she argues with him” 

4. ”Wife beating justified if she refuses to have sex with him” 

5. ”Wife beating justified if she burns the food” 

 

 

Tabell a beskriver svarsfördelningen för kvinnorna på de fem frågor som presenterats ovan. 

Tabell a 
Deskriptiv statistik over hur kvinnorna svarat på respektive fråga. Procentuell andel inom 
parantes. 

Svarsalternativ Fråga 1  Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 
	   	   	   	   	   	  

Nej 15 312 12 244 18 226 14 692 19 124 
 (64) (51) (76) (61) (79) 
 

Ja 
 

8 411 
 

11 561 
 

5 507 
 

8 162 
 

4 684 
 (35) (48) (23) (34) (20) 
 

Vet ej 
 

367 
(1) 

 
280 
(1) 

 
330 

(1) 

 
1 234 

(5) 

 
268 

(1) 
	   	   	   	   	   	  
Totalt 24 091 24 091 24 088 24 090 24 090 
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Appendix 2 
Nedan presenteras ytterligare, kompletterande deskriptiv statistik över variablerna för 
utbildning. 

 

Tabell b 
Procentuell fördelning över högsta avklarade skolnivå 

Avklarad skolnivå            % 
	   	  
Ingen utbildning 
 
Ej avklarad grundskola 
 
Avklarad grundskola 
 
Ej avklarat gymnasium 
 
Avklarat gymnasium       
 

20.3 
 

48.7 
 

15.4 
 

11.5 
 

2.7 

Högre utbildning 1.3 
	   	  
Totalt 100.0 
	  
 
 
 
 

Tabell c 
Procentuell fördelning över högsta påbörjade skolnivå 

Högsta påbörjade skolnivå          %               
	   	  
Ingen utbildning 
 
Grundskola 
 
Gymnasium 
 
Högre utbildning 
	  

20.3 
 

64.1 
 

14.2 
 

1.3 
	  

Totalt 100.0 
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Appendix 3 
 

I tabell d nedan visas deskriptiv statistik över samtliga kontrollvariabler som inkluderas i 
modellen. 

 

 

Tabell d 
Medelvärde, standardavvikelse samt minimi- och maximivärden för modellens samtliga kontrollvariabler. 

	  

  

	  

  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    (1)       
Ålder  

     (2) 
Boende 
stad el 
landsbygd 

     (3) 
Arbete        

     (4) 
Hur ofta 
de läser 
tidning 

     (5) 
Hur ofta 
de 
lyssnar 
på radio 

     (6) 
Hur ofta 
de ser 
på TV 

  (7) 
Hur    
många 
barn de 
har 

   (8) 
Inkomst 

 
Medelvärde 

 
28.14 

 

 
1.79 

 
4.62 

 
0.31 

 
1.50 

 
0.40 

 
2.50 

 
1.29 

Standardavvikelse               9.67 0.41 9.03 0.61 
 

0.97 0.75 2.79 1.14 

Minimum 
 
Maximum 
 

15 
 

49 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

0 
 

15 

- 
 
- 

Observationer                                          24 092 24 092 21 705 24 078 24 081 24 072 24 092 19 428 


