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Sammanfattning 

Nyckelord: Jämställdhet, Ministerposter, Bistånd 

Forskningen rörande jämställdhet på den politiska nivån har de senaste årtiondena ökat, men fokus 

har framförallt riktats mot den lagstiftande snarare än den exekutiva makten. Detta gäller även 

studier av utvecklingsländer, där jämställdheten på den politiska nivån har gjort stora framsteg de 

senaste årtiondena men där skillnaden mellan länder fortfarande är stor. Det finns många möjliga 

förklaringar till vad som förklarar dessa skillnader. En sådan är att biståndet från utvecklade länder, 

som under årtionden har haft ett stort jämställdhetsfokus, skulle ha en positiv påverkan. Denna 

uppsats undersöker huruvida ett sådant samband går att skönja. Den finner inget sådant samband 

för det samlade biståndet från samtliga DAC-länder men däremot för svenskt bistånd. Uppsatsen 

undersöker även huruvida andelen bistånd per capita till utvecklingsländer korrelerar med vilken typ 

av ministerposter som ges till kvinnor, och finner ett sådant samband i det undersökta urvalet.  
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1. Introduktion 

Andelen kvinnliga ministrar i världens länder har historiskt sett varit låg, och de kvinnor som ändå 

tagit plats i regeringar har ofta fått ministerposter med låg prestige.1 Även om denna trend tycks ha 

avtagit de senaste årtiondena har ökningen av kvinnor i ministerställning gått olika fort i olika delar 

av världen och i merparten av världens länder är andelen kvinnliga ministrar fortfarande låg.2  

Frågan vad som förklarar skillnaderna i kvinnlig representation på politisk nivå är central för vår 

förståelse för hur vi kan främja en ökad jämlikhet inom detta område. Även om forskningen rörande 

jämställdhet i utvecklingsländer har ökat de senaste årtiondena har fokus framförallt legat på kvinnor 

i folkvalda parlament, medan frågan om vad som förklarar andelen kvinnliga ministrar ännu inte är 

tillfredsställande besvarad.3 Den studie du nu håller i handen ämnar lägga en bit till detta pussel.  

Tidigare kvantitativa studier som undersökt andelen kvinnor i ministerställning har bland annat pekat 

på att etnisk fragmentering, valsystem, graden av demokrati och religion har en effekt på andelen 

kvinnliga ministrar. Även bistånd har diskuterats som en möjlig förklarande variabel, men endast i 

begränsad omfattning och med Afrika söder om Sahara som studieobjekt.4  

Denna uppsats undersöker huruvida andelen bistånd länder mottar kan förklara skillnaden i jämställd 

representation i regeringsställning. Vid en första anblick kan sambandet tyckas osannolikt eftersom 

biståndet även i de fattigaste utvecklingsländerna oftast endast utgör en liten del av BNP. Det finns 

dock flera skäl till att undersöka detta närmare. Till att börja med har en allt större del av biståndet 

från västvärlden de senaste årtiondena fokuserat på jämställdhet. Givet att biståndet gör skillnad 

(mer om detta nedan) är det rimligt att anta att insatserna har fått genomslag i mottagarländerna.   

Ett annat tänkbart samband rör ministerutnämningar som symbolpolitik, där regeringsutnämningar 

fungerar som bärare av budskap till olika målgrupper. I detta specifika fall utgör givarländerna en 

sådan målgrupp. Även utan sambandet bistånd --> ökad jämställdhet --> mer jämlika 

ministerutnämningar går det att anta att ministrar utses inte endast utifrån kompetens utan även 

som en del av en medveten symbolpolitik. För den regeringschef som önskar maximera biståndet till 

sitt land finns det utifrån denna tankegång skäl att visa "god vilja" eller "framsteg" för att bibehålla 

eller utöka det externa stödet från biståndsgivare. 

Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida variationen mellan utvecklingsländer avseende 

kvinnors politiska representation i regeringsställning i någon utsträckning kan förklaras utifrån 

andelen bistånd som länderna mottar.  Uppsatsen tar därför utgångspunkt i den övergripande 

forskningsfrågan "Finns det ett samband mellan andelen mottaget bistånd och ministerutnämningar i 

utvecklingsländer?". Denna fråga har därefter brutits ner till två delfrågor:  

 Kan andelen bistånd från DAC respektive Sverige förklara skillnaden i andelen kvinnliga 

ministrar i utvecklingsländer? 

 Kan andelen bistånd förklara skillnaden i vilken typ av ministerposter som tilldelas kvinnor? 

                                                           
1
 Jacob et al., p. 321-322; Krook & O'Brien, p. 840; Claveria, p. 1156 

2
 UN Women, "Sluggish progress on women in politics will hamper development" 

3
 Studlar & Moncrief, p. 379; Krook & O'Brien, p. 841-842; Claveria, p. 1157; Annesley & Franceschet, p. 614 

4
 Arriola & Johnson, pp. 495-510 
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Som ovanstående forskningsfrågor visar undersöker denna uppsats jämställdhet både som andel och 

substans. Fokus för uppsatsen är inte i första hand att belägga mekanismer, men ett par ord rörande 

kausaliteten mellan bistånd och utnämningen av kvinnliga ministrar är ändå nödvändiga:  

Den första och kanske mest uppenbara länken mellan bistånd och andelen kvinnliga ministrar är 

direkt kopplad till biståndets effekter. Slutsatsen att utveckling kan leda till ökad jämställdhet är 

vanligt förekommande.5 Ökad tillgång till utbildning, minskad barnadödlighet, bättre infrastruktur 

eller ökad tillgång till elektricitet ger ökat välstånd och produktivitet, vilket i sin tur kan skapa högre 

levnadsstandard i de mottagande samhällena. Utöver kopplingen mellan utveckling och jämställdhet 

avsätts en stor del av dagens bistånd till jämställdhetsinsatser.6 Givet att dessa får avsedd effekt är 

det rimligt att anta att detta återspeglas i alla delar av samhället, inklusive den exekutiva makten. 

Utöver biståndets effekter kan utnämnandet av kvinnliga ministrar ses som symbolpolitik.7 Alldeles 

oavsett om bistånd gör någon egentlig nytta eller ej är det enligt detta resonemang möjligt att länder 

som mottar en hög andel bistånd per capita också har ett större intresse av att uppvisa framsteg och 

utveckling inom områden som är viktiga för givarländerna. Då ett tydligt mål med DAC-biståndet är 

inriktat på att skapa ökad jämställdhet är det därför ett möjligt scenario att regeringschefer vill sända 

signaler till givarländerna om att man är progressiva och att biståndet ger effekt, vilket utnämningen 

av kvinnliga ministrar kan ses som ett exempel på.8  

Disposition 

I kapitel två presenteras en kort historisk bakgrund till biståndsområdet, framförallt rörande 

biståndets påverkan på mottagarländerna och, mer specifikt, biståndet från DAC och Sverige.  

I kapitel tre presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen. Här ges en översikt över aktuell 

forskning och de avväganden och slutsatser som gjorts i tidigare studier av liknande slag.  

Kapitel fyra och fem innehåller själva undersökningen, med en del per kapitel. Vart och ett av 

kapitlen går först igenom forskningsdesignen för den specifika undersökningen, varpå resultat 

presenteras. Resultatet analyseras löpande med en sammanfattande analys i slutet av varje kapitel.  

I kapitel sex presenteras slutsatser utifrån analyserna i föregående kapitlet tillsammans med en 

diskussion rörande hur väl forskningsfrågan kan besvaras givet de resultat som framkommit. I detta 

kapitel förs även en avslutande diskussion kring möjliga ingångar för vidare forskning inom området. 

                                                           
5
 Amin et al. (2015); Dollar & Gatti (1999); World Bank II, p. 10-13; 46-49. Dollar & Gatti (p. 21) påpekar att "there is strong 

and consistent evidence that increases in per capita income lead to improvements in different measures of gender 
equality". Sambandet har dock nyanserats av Ingelhart och Norris (p. 5), som menar att "problems of gender equality are 
more complex and intractable than the early developmental theorists assumed".  
6
 OECD (2014), p. 25 

7
 Tidigare forskning (se t.ex. Howard Davies, p. 7; Jacob et a., p. 324-325) har exempelvis påpekat att utnämningen av 

kvinnliga ministrar kan vara en sorts symbolhandling, som ett svar på påtryckningar från olika intressegrupper. 
8 

En närstående förklaringsmodell är att internationella normer påverkar den nationella politiken genom att statliga och 
icke-statliga aktörer utövar påtryckningar för att öka jämställdheten. Jacob et al. (p. 324-325) menar att det sedan 
Pekingkonferensen 1995 har funnits en internationell norm rörande jämställdhet, och att denna norm torde ha större 
inverkan på den exekutiva nivån än den legislativa eftersom 1) regeringschefer har fler och närmare kontakt med 
internationella forum än parlamentsledamöter, och 2) utnämningen av ministrar är inte lika känslig för folkiga påtryckningar 
som den lagstiftande makten (vilken ju i framförallt demokratier väljs av folket). 
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2. Bakgrund   

Biståndet från utvecklade länder till utvecklingsländer har under lång tid varit omfattande; mellan år 

1940 och år 2000 överfördes nära en miljard miljarder (en triljon) dollar i stöd från "nord" till "syd".9 

Konsensus saknas dock fortfarande gällande frågan om huruvida bistånd gör nytta eller ej. Bland 

biståndsaktörer är det en vanlig uppfattning att bistånd gör skillnad och att det har bidragit till 

förbättringar inom en rad områden såsom tillväxt, fattigdomsbekämpning, barnadödlighet, 

infrastruktur och institutionellt kapacitetsbyggande.10 Andra11 menar dock att bistånd inte gett det 

resultat som avsetts och att det i vissa fall till och med kan ha förhindrat utveckling.  

På senare år har röster höjts för att själva diskussionen om huruvida bistånd "fungerar" eller "inte 

fungerar" är felaktig eftersom detta i sig beror på en rad omständigheter såsom biståndets storlek, 

hur det riktas, hur långsiktigt det är eller vilken strategisk vikt det har för givarländerna.12 Denna linje 

representerar alltså en mellanväg mellan de två ytterligheterna och pekar på att huruvida biståndet 

får avsedda effekter eller ej beror på.  

Nedan följer en kort beskrivning av de två huvudsakliga oberoende variablerna i denna uppsats, 

nämligen biståndet från DAC respektive Sverige.  

Bistånd från OECD/DAC 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organization for Economic Co-operation 

and Development, OECD) är en internationell organisation som samlar 34 av världens mest 

utvecklade länder. Organisationens gemensamma biståndsforum Development Assistance 

Committee (DAC) beskriver sig som "the venue and voice of the world's major donor countries."13  

Trots att DAC samlar en långt ifrån homogen samling länder finns flera områden där man har samsyn. 

År 1995 konstaterades att "[t]here is strong emerging consensus that to achieve sustainable, people-

centred development, progress towards equality in the roles of women and men is essential".14 Med 

detta som utgångspunkt fastslogs att jämställdhet är övergripande strategiskt biståndsmål.15  

De senaste 15 åren har omkring 30% av biståndet från DAC-länderna haft ett jämställdhetsfokus.16 

Avsikten med denna typ av bistånd är att främja jämställdhet och kvinnlig frigörelse samt att minska 

diskriminering och ojämlikhet baserat på kön. Enligt DAC ska de aktiviteter som genomförs inom 

ramen för jämställdhetsbistånd (Gender Equality Aid):17 

 minska sociala, ekonomiska eller politiska maktojämlikheter mellan kvinnor och män, flickor 

och pojkar; säkerställa att kvinnor gynnas lika mycket som män från aktiviteten eller 

kompensera för tidigare diskriminering. 

 utveckla eller stärka jämlikhets- eller antidiskrimineringspolicyer, lagar och institutioner. 

                                                           
9
 Therién & Lloyd, p. 21. En siffra som ibland sägs vara ännu högre, t.ex. 2,3 triljoner dollar enligt Sjöstedt (p. 145). 

10
 Therién & Lloyd, p. 22; Sida, p 5; Fielding et al., p 11-12; Minoiu & Reddy p. 28; Wohlgemuth, p. 36-42 

11
 Mkandawire, p 1188; Easterly et al., pp 774-780  

12
 Glennie & Sumner, pp 1-59; Bearce & Tirone, pp. 837-851.  

13
 Development Assistance Committee (2006), p. 3 

14
 Development Assistance Committee (1999), Annex 1 samt p. 37 

15
 Development Assistance Committee (1999), p 37-38 

16
 Sannolikt har detta bistånd legat på motsvarande nivå längre än så, men data finns endast tillgänglig för denna period. Se 

OECD (2014) p. 24-25  
17

 OECD (2016b)  
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Det strategiska målet till trots uppvisar DAC-länderna fortfarande stora skillnader i 

jämställdhetsbistånd, med en spännvidd om 1% som lägst (Polen) till 83% som högst (Sverige).18 Av 

de länder som varit givare under hela perioden 1995-2014 ligger Sydkorea lägst med 12% av det 

totala biståndet kanaliserat till jämställdhetsinsatser. 

Bistånd från Sverige 

Sverige har varit en officiell biståndsgivare sedan 1962, då riksdagen fattade beslut om att skapa en 

institution (Nämnden för Internationellt Bistånd, NIB) för att kanalisera resurser från Sverige till 

fattiga länder. Utgångspunkten för det svenska biståndet var att det skulle präglas av en bärande 

känsla av solidaritet, med det övergripande målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå.19 Redan vid 

bildandet av NIB sades att biståndet skulle "medverka till en samhällsutveckling i politisk demokratisk 

socialt utjämnande utveckling."20 Denna inriktning har kvarstått genom åren med smärre 

innehållsmässiga förändringar. År 1995 gjordes tillägget att "[b]iståndet bör också leda till 

jämställdhet mellan män och kvinnor."21  

Sverige tillhör de länder som ger allra mest bistånd per capita i världen, och den svenska 

biståndsmyndigheten Sida har i årtionden riktat en stor del av sitt bistånd till jämställdhetsarbete i 

världens utvecklingsländer. Av det totala biståndet för 2014 hade 87% av Sidas bistånd ett 

jämställdhetsfokus, vilket är den högsta siffran för samtliga givarländer i världen.22 Som ett resultat 

av sitt långsiktiga biståndsarbete har landet liknats vid en "normentreprenör", det vill säga att man 

trots sin litenhet och geografiska avlägsenhet har fått stort genomslag.23 Från svenskt håll påpekas 

även att biståndet har uppnått en rad direkta resultat för jämställdheten i mottagarländerna.24  

Som vi har sett ovan finns alltså ett uttalat mål hos givarländerna inom DAC att öka jämställdheten i 

världens utvecklingsländer, och vi har sett att mycket stora summor kanaliseras till dessa. Att 

undersöka huruvida biståndet faktiskt har haft en påverkan ända upp i den exekutiva makten är ett 

måhända svårt projekt, men det är rimligt att anta att om någon aktör kunnat påverka detta område 

så bör DAC som helhet och Sverige som enhet ligga bra till; DAC med ett måhända lägre engagemang 

men med större ekonomiska muskler och Sverige med mindre muskler men större engagemang.  

I kommande kapitel kommer jag att undersöka huruvida det faktiskt finns ett samband mellan 

bistånd och jämställdhet, men innan jag redogör för uppsatsens forskningsdesign och resultat ska jag 

nedan presentera en teoretisk genomgång av tidigare forskning på området.  

                                                           
18

 Siffror för 2013-2014. Medelvärde (EU-institutioner borträknat) 39,6 %. Se OECD (2016a), p. 4 
19

 Wohlgemuth, p. 5 
20

 Citerad i Wohlgemuth, p. 6.  
21

 Wohlgemuth, p. 6 
22

 Sida, Gender Equality 2014 - Mainstreaming gender equality and women's rights, p. 1. Siffran anger andelen bistånd som 
haft jämställdhet som "Principal" eller "Significant" objective. 
23

 Ingebritsen, p. 13. Även de övriga skandinaviska länderna ges detta epitet. 
24

 Sida (p. 2) menar bland annat det svenska biståndet har bidragit till att 8,3 miljoner flickor har fått skolgång och en mer 
jämlik tillgång till finansiella resurser samt att mer än 1500 organisationer och en miljon människor har fått stöd till att 
arbeta med jämställdhetsfrågor.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Regeringar är den politiskt verkställande makten och utgör därmed statsmaktens toppskikt. 

Regeringar verkar inom presidentiella, parlamentariska eller semipresidentiella system.25 Som regel 

är det regeringschefen, det vill säga presidenten i presidentiella system och premiärministern i 

parlamentariska och semipresidentiella system, 26 som utser regeringen. I demokratier betyder detta 

att mandat ges från den lagstiftande församlingen till regeringschefen som därefter utser sin 

regering, medan det i icke-demokratier inte finns något folkligt mandat bakom utnämningarna.   

Som forskningsfält är kvinnors representation i regeringsställning en viktig indikator för politisk 

jämställdhet, ett samhälle kan svårligen anses vara fullt ut jämställt förrän den politiska makten delas 

lika mellan könen.27 Tidigare forskning rörande kvinnlig representation har endast i begränsad 

utsträckning fokuserat på kvinnor i regeringsställning, och den forskning som faktiskt har studerat 

detta har framförallt fokuserat på effekterna av fler kvinnor i politiken, såsom huruvida samhällen 

med fler kvinnliga ministrar blir mer eller mindre korrupta.28 Ett antal kvantitativa studier har dock 

studerat kvinnor i ministerställning som beroende variabel. I detta kapitel presenteras denna 

forskning. Kapitlet delas upp i två huvudsakliga delar; den första fokuserar på forskning rörande vad 

som förklarar andelen kvinnliga ministrar medan den senare fokuserar på forskning rörande vilken 

typ av ministerposter som ges till de kvinnor som tar plats i regeringar. 

Kvinnor på ministernivå 

Vikten av att tillsätta kvinnor till ministerposter kan verka självklar; kvinnor utgör hälften av 

befolkningen och bör därför finnas representerade i alla delar av samhället, inklusive den exekutiva 

makten. De senaste trettio åren har andelen kvinnliga ministrar ökat i hela världen, vilket visar på en 

maktförskjutning där kvinnor ges allt större inflytande i den politiska processen. Men den positiva 

utvecklingen till trots är kvinnor fortfarande kraftigt underrepresenterade i regeringsställning.29 

I sin studie om kvinnors politiska representation påpekar Jessika Wide att om variationen av kvinnor i 

politiken vore slumpmässig skulle i snitt hälften av världens parlamentsledamöter vara kvinnor.30 

Detsamma gäller kvinnor i regeringsställning. Skillnaden i kvinnors representation kan alltså inte 

förklaras med att det har slumpat sig så. Precis som inom många andra samhällsområden måste det 

antas att ett antal bakomliggande faktorer påverkar utnämningar av kvinnor till ministerpositioner.  

I en annan studie rörande utnämningar av kvinnor till ministerpositioner identifierar Krook & O'Brien 

tre olika teorier som på olika sätt kan förklara kvinnlig representation på den politiska arenan: 

Politiska institutioner, Socioekonomisk jämställdhet samt Kvinnor i den politiska eliten.31 Nedan 

presenteras forskning utifrån dessa tre kategorier plus en fjärde kategori, Andra förklaringsmodeller. 

                                                           
25

 Hague et al., pp. 399-400 
26

 I framförallt semi-presidentiella system är denna bild mer komplicerad, då premiärministern (liksom övriga ministrar) i 
normalfallet utses av presidenten men därefter är ansvarig inför den lagstiftande församlingen. Se Hague et al., p 400-419 
27

 Begreppet "delas lika" brukar dock sträcka sig till att innefatta en fördelning om 40/60 procent. 
28

 Se t.ex. Dollar, Fishman & Gatti (2001). Att forskningsfältet är tunt bekräftas av de forskare som ändå har gjort sådana 
studier, exempelvis Studlar & Moncrief, p. 379; Krook & O'Brien, p. 841-842; Claveria, p. 1157 
29

 För data, se World Bank III (Gender Statistics)  
30

 Wide, p 17 
31

 Krook & O'Brien, p. 842-844. Dessa tre kategorier har även använts i senare forskning, bl.a. Claveria (2014), och en 
liknande modell (innefattandes "Social culture and socioeconomic development", "Political culture", "The nature of the 
state", samt "Political institutions") har använts av Reynolds (pp. 550-557) 
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Politiska institutioner  

Enligt den institutionella modellen kan politiska institutioner påverka kvinnors tillträde till den 

offentliga sfären. Detta är möjligt genom att institutionella faktorer såsom  politiskt system 

(proportionalitet, majoritet, mixad), utnämningsförfarande eller typ av regering (koalitionsregering 

eller enpartiregering) underlättar för utnämningar av kvinnliga ministrar.32  

En annan institutionell faktor som tros förklara kvinnors möjligheter att göra insteg i politiken är olika 

former av kvotering (t.ex. till partilistor eller till parlamentet).33 Kvotering är visserligen uteslutande 

kopplat till parlamentariska församlingar snarare än till den exekutiva makten, men eftersom det 

finns ett starkt samband (se teorikapitlet) mellan kvinnor i parlamentet och andelen kvinnliga 

ministrar tros kvoteringar ändå ha en betydelse även för andelen kvinnor i ministerpositioner.  

Ytterligare en vanlig faktor att studera i detta sammanhang är graden av demokrati. Resultaten i 

genomförda undersökningar skiljer sig visserligen åt något beroende på vilket urval som har 

studerats, men den allmänna slutsatsen från tidigare forskning tycks ändå vara att demokratiska 

länder tenderar att ha en högre andel kvinnliga ministrar än odemokratiska länder.34 

Socioekonomisk jämställdhet 

Den andra teoretiska inriktningen tar utgångspunkt i socioekonomisk jämställdhet. Denna 

teoribildning lägger större vikt vid kvinnors socioekonomiska status, utifrån antagandet att 

jämställdhet påverkar kvinnors socioekonomiska position i samhället.35 En stärkt socioekonomisk 

utveckling för kvinnor förväntas därför bidra till ökad jämställdhet även i den exekutiva makten. I 

samhällen där kvinnors ekonomiska status är hög och kvinnors rätt att delta i arbetslivet är allmänt 

accepterad förväntas motståndet mot kvinnliga ministrar vara lägre.36 I tillägg till detta har Escobar-

Lemmon & Taylor-Robinson visat att i Latinamerika gäller denna trend inte endast vid en stärkt 

socioekonomisk utveckling för kvinnor, utan även som generell trend, där högre socioekonomisk 

utveckling (mätt i Human Development Index, HDI) ger fler kvinnliga ministrar.37 

Kvinnor i den politiska eliten 

Enligt Krook & O'Briens tredje teori påverkas kvinnors representation framförallt av utbudet av 

kvinnor som ställer upp för val och den allmänna efterfrågan av kvinnor i politiken.38 I länder där 

kvinnor redan har gjort framgångsrika insteg i den politiska sfären finns ett större utbud av kvinnliga 

politiker, och därmed väntas andelen kvinnor i ministerposition öka. Detta innebär även att 

förekomsten av kvinnor i politiken kan bryta ner traditionella könsstrukturer och därmed öka 

                                                           
32

 Krook & O'Brien, p. 843. Enligt ACE (2016a) gynnar proportionella valsystem kvinnor. Detta har även undersökts av Arriola 
& Johnson, som fann (p. 503) att majoritetsvalsystem korrelerar negativt med andelen kvinnliga ministrar i Afrika söder om 
Sahara, samt Reynolds (p.570) som inte noterade samma effekt vid ett större urval. Se även Krook & O'Brien, p. 843; 847.  
33

 ACE (2016a) 
34

 Arriola & Johnson (p. 504) finner ett signifikant samband mellan graden av demokrati och andelen kvinnliga ministrar i 
Afrika söder om Sahara. Norris & Ingelhart (p. 138-139)finner också ett samband, men påpekar att det tycks som att denna 
effekt tycks ta vägen genom socioekonomisk utveckling. Krook & O'Brien (pp. 843-853) som listar demokrati som en 
institutionell faktor, finner ett statistiskt signifikant samband mellan graden av demokrati och statusen på de kvinnliga 
ministerposterna. Reynolds (p. 570) finner däremot inget statistiskt signifikant samband för dessa variabler. 
35

 Krook & O'Brien, p. 843; Reynolds, p. 570 
36

 Krook & O'Brien, p. 843; Detta samband är dock inte okomplicerat, Arriola & Johnson (p. 505) finner t.ex. att sambandet 
mellan kvinnor på arbetsmarknaden i Afrika söder om Sahara korrelerar negativt med andelen kvinnliga ministrar. I en 
studie av Reynolds (p. 571) noteras att det tycks finnas ett bivariat samband mellan kvinnors socioekonomiska utveckling 
som andel av mäns socioekonomiska utveckling, men att signifikansen försvinner vid kontroll för andra variabler. Detta har 
även noterats av Sykes (p. 168) 
37

 Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson, p. 840 
38

 Krook & O'Brien, p. 843-844 
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efterfrågan för kvinnor i politiken.39 Detta förhållande beskrivs även av Reynolds, som påpekar att de 

kulturella barriärerna för kvinnor att ta plats i exekutiva församlingar bryts ner över tid så att väljare 

successivt ökar acceptansen för kvinnor i maktpositioner.40 Detta tyder på att en högre historisk 

andel kvinnliga ministrar förväntas ha en förstärkande effekt på andelen kvinnliga ministrar idag.  

En av de mest självklara sambanden vad gäller kvinnors representation i den exekutiva makten rör 

förhållandet mellan parlament och regering. I en studie om politisk representation och jämställdhet i 

180 länder i världen fann Reynolds att andelen kvinnor i ministerposition korrelerade starkt med 

andelen kvinnor i parlamentet, ett samband som även har identifierats i andra studier.41  

Avseende kvinnliga ledare är dock effekterna inte som man kanske skulle kunna förvänta sig. I en 

studie som undersöker huruvida kvinnliga politiska regeringschefer utser en högre andel kvinnliga 

ministrar fann O'brien et. al att detta snarare tenderar att leda till färre kvinnor i ministerställning 

och att dessa inte heller i högre grad än manliga ledare tycks utnämna kvinnor till andra 

högprestigeposter.42 O'Brien et. al beskriver att "Rather than letting down the ladder and bringing 

more women into their cabinets, female leaders in advanced parliamentary democracies sometimes 

shut the door behind them".43  

Andra förklaringsmodeller 

Utöver de förklaringar som ryms inom Krook & O'Briens teoretiska modeller har tidigare forskning 

även pekat på ytterligare ett antal faktorer som kan påverka andelen kvinnliga ministrar. 

I en studie av Arriola & Johnson konstateras att det finns ett samband mellan politiserad etnisk 

fragmentering och skillnaden i andelen kvinnliga ministrar i Afrika söder om Sahara.44 Studien 

kontrollerar för en stor mängd variabler; utöver de som nämnts ovan undersöktes även biståndets 

påverkan på andelen kvinnliga ministrar med motiveringen att biståndsberoende kan göra regeringar 

mer receptiva för internationella påtryckningar.45 Studien fann inget sådant samband för det 

undersökta urvalet (Afrika söder om Sahara), men huruvida bistånd per capita (inte som andel av 

BNP eller BNI) har en påverkan på ministerutnämningar har dock ännu inte undersökts. 

En annan vanlig förklaring till skillnaden i kvinnlig representation på den politiska arenan är att 

religion påverkar den politiska jämställdheten.46 Reynolds studie av kvinnor i politiska maktpositioner 

visar att länder med en hög andel katolska kristna har en högre andel kvinnliga ministrar samt att 

buddistiska och ortodoxa kristna korrelerar negativt med andelen kvinnor på ministernivå.47 Andra 

studier48 har visat på ett negativt samband mellan andelen muslimer och andelen kvinnliga ministrar. 

                                                           
39

 Krook & O'Brien, p. 843 
40

 Reynolds, p 551 
41

 Reynolds, pp 547-572. Se även O'Brien, p 692-693 samt Krook & Obrien, p. 840-855.  
42

 O'Brien et al. (2015) 
43

 O'Brien et al., p 712 
44

 Arriola & Johnson (2014) 
45

 Arriola & Johnson, p. 501 
46

 Reynolds, p 551, Sykes, p. 168 
47

 Sambandet för muslimska länder är i studien negativt men insignifikant. I studien har Reynolds skapat en "Other"-dummy 
innefattandes Hinduism, Taoism och Judendom. Denna variabel uppvisar ett statistiskt signifikant negativt samband. Se 
Reynolds, p 561; 570.  
48

 Arriola & Johnson, p. 504 
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Vilka ministerposter? 

Att kvinnor behöver ta plats i regeringar är viktigt ur jämställdhetssynpunkt, men det är inte endast 

frågan om att ta plats i regeringen som är viktig; även frågan om vilka poster som tilldelas ministrar 

är viktig för vår förståelse av jämställdheten i den exekutiva makten.49 I detta avsnitt ges en översikt 

över forskning rörande kvinnliga ministrar. Här introduceras även en modell för att klassificera 

ministerposter, som uppsatsen kommer att använda i den tredje och avslutande delen av studien. 

Studlar & Moncrief beskriver hur andelen kvinnliga ministrar förvisso har ökat i många länder men 

att ökningen många gånger har skett genom en samtidig ökning av antalet ministrar i regeringen, 

framförallt genom inrättandet av så kallade "pink-collar portfolios" (dvs. traditionellt "kvinnliga" 

ministerposter).50 Prestigeposter såsom finans-, justitie-, försvars- och utrikesminister tenderar i hög 

grad fortfarande att tilldelas män.51 Kvinnor får på så sätt representation i regeringsställning, men 

värdet av dessa utnämningar avseende jämställdhet blir därmed svagt eftersom kvinnor fortfarande 

exkluderas från de verkliga/traditionella maktpositionerna. 

Tidigare forskning har med hjälp av olika analysapparater försökt att visualisera statusskillnaden 

mellan de ministerposter som tilldelas kvinnor. En vanlig metod är att dela upp posterna utifrån en 

på förhand given rangordning, exempelvis utifrån prestige eller huruvida de är "manliga", "kvinnliga" 

eller "neutrala".52  Denna uppsats kommer att använda sig av en sådan modell, skapad av Krook & 

O'Brien, som både ser till ministerposternas prestige och genus.53 Modellen hjälper oss att gå från att 

studera endast antalet ministerposter till att istället studera posternas status.  

För att få jämförbar data mellan länder har Krook & O'Brien skapat ett poängsystem där posterna 

poängsätts och ges viktade värden utifrån deras prestige (hög, medium, låg) och genus (maskulina, 

neutrala eller feminina).54 I sin studie, innefattandes totalt 117, länder finner Krook & O'Brien att 

politiska snarare än sociala bakgrundsfaktorer påverkade andelen kvinnliga ministrar.55 Enligt 

författarna är detta positivt då det indikerar att det inte behövs några samhällsomstörtande 

förändringar för att öka jämställdheten i regeringsställning; att helt enkelt utse fler kvinnor till olika 

politiska poster eller att införa olika former av kvotering räcker långt för att starta en positiv process 

mot jämställdhet.56 

Innan det är dags att gå vidare till genomförandet av denna studie är det på sin plats att 

sammanfatta några av de viktigaste slutsatserna från dessa inledande kapitel. Tidigare forskning har 

pekat på en lång rad faktorer som tros förklara skillnaden i kvinnlig representation på ministernivå. I 

flera fall pekar forskningen på olika resultat, vilket är naturligt givet att de studier som citeras har 

studerat olika regioner, tidsperioder och kontrollvariabler. Det tycks däremot råda konsensus kring 

att de ministerposter som faktiskt ges till kvinnor ofta har en låg status eller en "kvinnlig karaktär". Vi 

ska nu se huruvida andelen bistånd länderna mottar kan bidra med någon ytterligare förklaringskraft. 

                                                           
49

 O'Brien et. al., p. 691 
50

 Studlar & Moncrief, p 382 
51

 Se t.ex. Reynolds, p 564; Sykes, p 168; O'Brien et al., p. 691-692, Krook & O'Brien, p 840-841. Studlar & Moncrief, (p. 382-
383) har dock pekat på att vad som anses vara högprestigeposter kan variera mellan länder; exempelvis tenderar 
utbildningsministerposten att tillmätas en högre prestige i välutvecklade välfärdsländer än i lågutvecklade länder.   
52

 Se t.ex. Krook & O'Brien, p. 846; Escobar-Lemmon & Taylor-Robinson, p. 838. 
53

 Krook & O'Brien, p. 845-846 
54

 Då denna klassificering även används av denna uppsats återfinns en beskrivning av denna indelning i bilaga 7. 
55

 Krook & O'Brien, p. 853 
56

 Krook & O'Brien, p. 853 
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4.           Finns ett samband? 

Det har nu blivit dags att gå vidare till själva genomförandet av undersökningen. I detta fjärde kapitel 

undersöks eventuella samband mellan bistånd och andelen kvinnliga ministrar i utvecklingsländer. 

Därefter (kapitel fem) undersöks eventuella samband mellan bistånd och vilken typ av ministerposter 

som tilldelas kvinnor. Forskningsdesignen för var och en av delarna presenteras i respektive kapitel, 

och en analys av resultatet görs löpande.  

Forskningsdesign 

Med stöd i forskningen ovan presenteras här de variabler som utgör basen i regressionerna. 

Val av fall 

Utgångspunkten för studien har varit att inkludera samtliga biståndsländer som enligt OECD beskrivs 

som biståndsländer. På grund av brist på data har undersökningen dock tvingats exkludera tio länder, 

vilket ger ett totalt underlag om 134 biståndsländer.57 För att kunna kontrollera för eventuella 

regionala variationer har dummyvariabler skapats utifrån vilken region länderna tillhör: Afrika Söder 

om Sahara, Asien, Europa, Nordafrika, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika. 

Beroende och oberoende variabler 

Den beroende variabeln för denna undersökning är "Andelen kvinnliga ministrar 2015". Data för 

variabeln har hämtats från Världsbankens statistikdatabas.58  

Den huvudsakliga oberoende variabeln "Bistånd" förekommer här i tre former: Bistånd från DAC, 

bistånd från Sverige samt bistånd från Sydkorea. Biståndsvariablerna anger totalt bistånd (i US$) per 

capita 1995-2014, det vill säga det totala biståndet delat med medelvärdet av ländernas 

befolkningsmängd under samma period.59 Att det totala biståndet snarare än specifikt 

jämställdhetsbistånd har valts ut beror som diskuterats ovan på att detta ger ett "renare" värde än 

om biståndet hade mätts som andel av BNP per capita. Det är även rimligt att anta att länder som 

riktar en hög andel av biståndet till jämställdhetsinsatser uppvisar en högre effekt än länder med en 

låg motsvarande andel, vilket ligger bakom val av kontrolländer (se nedan). 

Som nämnts ovan fokuserar uppsatsen på biståndet från DAC och Sverige. Att DAC har valts ut beror 

på att DAC-länderna under lång tid haft en samsyn kring att jämställdhet bör genomsyra 

biståndsinsatserna (se kapitel 2) och därför avsatt en stor del av sitt bistånd till jämställdhetsinsatser. 

Att Sverige har valts ut beror på att landet ger högst andel jämställdhetsbistånd av samtliga DAC-

länder. Om det finns ett samband mellan jämställdhetsbistånd och andelen kvinnliga ministrar är det 

därför rimligt att anta att denna effekt är större för Sverige än för DAC som helhet.  

                                                           
57

 De länder som exkluderats från studien är: Cooköarna, Kosovo, Libyen, Palestina, Nauru, Niue, Nordkorea, Wallis & 
Futuna, Syrien, Tocelauöarna. En fullständig förteckning över DAC-biståndsländer (inkl. inkomstgrupp) återfinns i bilaga 1.  
58

 Data hämtad från http://databank.worldbank.org   
59

 Här bör en kommentar rörande val av oberoende variabel ges: Det är tänkbart att som oberoende variabel istället ange 
det totala biståndet per capita som andel av BNP per capita för samma period. En sådan variabel skulle ge en indikation om 
biståndets "viktighet" för ekonomin. Uppsatsen har dock valt att inte använda en sådan variabel eftersom den är trubbigare 
och ger en sämre variation än värdena vart och ett för sig. En sammanslagning av värdena riskerar att gömma effekter på 
jämställdheten som orsakats av biståndet. Därför redovisas BNP per capita istället som en kontrollvariabel. För att ändå ge 
en indikation rörande effekten av en sammanslagen variabel redovisas resultat från en "Bistånd per capita/BNP per capita"-
variabel i bilaga 6. Att just perioden 1995-2014 har valts ut beror på att både OECD och Sverige har haft ett uttalat 
jämställdhetsfokus sedan 90-talet. Det hade varit önskvärt att genomföra studien sekventiellt, med flera kontrollpunkter 
(år) inkluderade, men en sådan studie har av tids- och utrymmesskäl inte varit möjlig att genomföra. 
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På motsvarande sätt bör vi enligt denna tankegång även kunna förvänta oss att förhållandet är det 

omvända för det land som ger lägst andel jämställdhetsbistånd, Sydkorea, varför bistånd från 

Sydkorea har valts ut som ytterligare en variabel.60 Av utrymmesskäl ges dock analysen av denna 

variabel en perifer plats i studien. Resultatet från variabeln kommer att presenteras i samtliga 

tabeller, men beskrivs endast i de fall då resultatet sticker ut i förhållande till de två huvudsakliga 

studieobjekten: bistånd från Sverige och DAC. 

Tabell 1. Variabler 
 N Min Max Medel Standardfel 

Beroende variabel      

Andelen kvinnliga ministrar (%) 134 0,00 52,90 16,85 10,09 

Oberoende variabler      

Bistånd från DAC (1995-2014) 
Bistånd från Sverige (1995-2014) 
Bistånd från Sydkorea (1995-2014) 

134 
134 
133 

18,75 
0,00 
0,01 

40434,14 
165,89 
158,13 

1883,27 
15,39 
8,13 

4852,81 
24,82 
18,64 

Kontrollvariabler      

Politiskt system (proportionalitet, majoritet, mixat) 
Kvotering i parlament/partilistor 
Antal år sedan kvinnors rätt att väljas till parlamentet 
Gender Development Index (GDI) 2014 (*10) 
BNP per capita (medel 1995-2014) 
Andelen kvinnor på arbetsmarknaden 2014 (%) 
Andelen kvinnliga ministrar 1994 (%) 
Andelen kvinnor i parlamentet 2015 (%) 
Freedom House 2015 (sammanslaget värde) 
Etnisk fragmentering  
Andelen buddhister (%) 
Andelen kristna (%) 
Andelen muslimer (%) 
Andelen hinduer (%) 

133 
93 
131 
108 
134 
124 
122 
134 
134 
126 
134 
134 
134 
134 

0,00 
0,00 
22 
6,00 
168,82 
15,80 
0,00 
0,00 
2,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1 
1 
98 
10,30 
11402,07 
89,90 
31,00 
63,80 
14,00 
0,93 
96,90 
99,00 
99,0 
80,7 

0,534 
0,69 
61,66 
9,11 
2644,14 
56,83 
5,07 
19,19 
7,67 
0,49 
4,51 
55,46 
29,00 
2,64 

0,436 
0,466 
16,78 
0,75 
2476,21 
17,84 
5,056 
12,17 
3,60 
0,25 
17,46 
39,33 
39,04 
11,53 

Kontrollvariabler 

Urvalet av kontrollvariabler har gjorts mot bakgrund av den teoretiska genomgången i kapitel 3. 

Nedan följer en kort beskrivning av de inkluderade kontrollvariablerna, som här har delats in i fyra 

grupper. De tre första (Politiska institutioner, Socioekonomisk jämlikhet och Kvinnor i den politiska 

eliten) korresponderar med den modell av Krook & O'Brien som presenterats i teorikapitlet ovan.61 

Utöver dessa har ytterligare en kategori lagts till: Övriga variabler, vilken täcker in variabler som inte 

passar in i någon av Krook & O'Briens förklaringsmodeller men som av olika skäl (se teorikapitlet) 

ändå bedöms vara relevanta att kontrollera för. 

Politiska institutioner  

Politiskt system 

En vanlig förklaring till skillnader i kvinnlig representation är att proportionerliga politiska system är 

mer jämlika än majoritetssystem, varför variabeln "Politiskt system"62 har inkluderats i studien. 

Variabeln kan anta tre värden: Proportionerligt (0), Mixat (0,5) Majoritet (1), där ett högre värde 

antas ge en lägre andel kvinnor i regeringsställning. 

                                                           
60

 Av de länder som gett bistånd under hela perioden är Sydkorea det land som gett lägst andel jämställdhetsbistånd (2014). 
Ett antal Östeuropeiska länder har de senaste åren gett en lägre andel jämställdhetsbistånd, men då dessa inte varit 
biståndsgivare under hela den undersökta perioden har Sydkorea valts.  
61

 Krook & O'Brien, pp. 840-855 
62

 Data hämtad från ACE (2016b). Värt att notera här är att mixade system getts ett värde mittemellan proportionerligt- och 
majoritetsvalsystem. Variabeln mäter således framförallt skillnaden mellan proportionerliga och majoritetsvalsystem. 
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Kvotering 

Variabeln "Kvotering"63 har inkluderats i undersökningen enligt antagandet att länder med kvotering 

också förväntas ha en högre andel kvinnliga ministrar. För denna variabel har länder med kvoterade 

parlament (första kammaren) eller partilistor getts värdet 1 och länder som saknar kvotering har 

getts värdet 0. Variabeln antas uppvisa ett positivt samband, det vill säga att länder med kvotering 

förväntas ha en högre andel kvinnliga ministrar. Effekten kan här antingen ta vägen via fler kvinnor i 

parlamentet (se nedan) men den kan även ha en normbildande betydelse, där kvotering på en nivå 

av den politiska arenan skapar förväntningar högre jämställdhet även i den exekutiva makten. 

Demokrati (Freedom House 2015) 

En vanlig förklaring till jämställdhet i politik och samhällsliv är att demokratier tenderar att vara mer 

jämlika än icke-demokratier.64 För att kontrollera för denna effekt inkluderas variabeln "Freedom 

House 2015"65 till undersökningen. Variabeln mäter "Political Rights" och "Civil Liberties" på en skala 

från ett till sju. I denna undersökning har värdena av de två delmängderna slagits samman, med ett 

"maxpoäng" om 14, där 2 anger ett positivt maxvärde (mest demokratiskt) och 14 anger ett negativt 

maxvärde (minst demokratiskt). Således är den förväntade effekten av denna variabel att ett lägre 

värde ger ett högre antal kvinnliga ministrar. 

Socioekonomisk jämlikhet 

GDI  (Jämställdhetsindex) 

I teorikapitlet har jag visat att socioekonomisk jämställdhet kan leda till högre jämställdhet även 

inom den politiska sfären. Därför har variabeln "GDI 2014"66 inkluderats i studien. Variabeln mäter 

skillnaden mellan män och kvinnor för tre sammanslagna indikatorer: förväntad livslängd, utbildning 

(förväntat antal år i skolan samt antal genomförda år i skolan för vuxna) samt inkomst. Dess effekt 

tros därför kopplas till att kvinnors högre status också ger dem en större plats i det offentliga livet. 

Högre värden (lägre skillnad mellan könen) förväntas här ge en större andel kvinnliga ministrar.  

BNP per capita 

En vanligt förekommande förklaring till variationen i kvinnlig representation i världen är att 

ekonomisk utveckling i stort stärker kvinnors position i samhället.67 Denna studie inkluderar därför 

variabeln "BNP per capita",68 där ett högre värde förväntas ge en högre kvinnlig representation. 

Variabeln är även viktig att kontrollera för då välstånd, som noterats tidigare i denna uppsats, kan 

tänkas påverka biståndsvariabeln vilket i sin tur skulle indikera en symbolisk snarare än en direkt 

(GDI-variabeln) effekt av bistånd. Denna variabel bör i sådana fall ha en dämpande effekt på vår 

biståndsvariabel. 

Andelen kvinnor på arbetsmarknaden 

Ett vanligt mått på socioekonomisk jämställdhet är andelen kvinnor på arbetsmarknaden. Denna 

                                                           
63

 Data hämtad från Quota Database (2016) 
64 

Se t.ex. Arriola & Johnson (p. 504); Norris & Ingelhart (p. 138-139); Krook & O'Brien (pp. 843-853); Reynolds (p. 570)  
65

 Data hämtad från Freedom House (2016). Att Freedom House används istället för den vanligare Polity IV beror på att den 
senare endast inkluderar länder med en population över 500000, vilket ger saknade värden för en rad länder.  
66

 Data hämtad från UNDP (2016). Variabeln anger kvinnlig HDI (Human Development Index) som procent av manlig HDI, 
där värden närmare 1 indikerar högre jämlikhet. I undersökningen har variabeln multiplicerats med 10 för mer jämförbara 
resultat. Ett fåtal länder har värden som ligger över 10, dvs. ett högre HDI för kvinnor än för män. Detta bör dock inte 
utgöra något problem då samma logik, dvs. att ännu fler kvinnor förväntas inneha kvinnliga ministerposter, då gäller. 
Måttet har även använts av Reynolds (p. 567) som fann en korrelation för parlamentsledamöter men inte ministrar. 
67

 Wide, p 22-23 
68

 Data hämtad från http://databank.worldbank.org  ((GDP per capita 1995-2014 (current US$)) 
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studie inkluderar därför variabeln "Andelen kvinnor på arbetsmarknaden",69 där ett högre värde 

antas motsvara en högre kvinnlig representation i ministerställning. Variabeln beskriver andelen (%) 

av den kvinnliga populationen mellan 15-64 år som var i arbete år 2014. För denna variabel är värt 

att notera att värden saknas för ett antal länder, framförallt från de mindre önationerna.  

Kvinnor i den politiska eliten 

Andelen kvinnliga ministrar 1994 

Att mäta andelen kvinnliga ministrar vid ett enda givet årtal (2015) kan vara problematiskt givet att 

bistånd över tid kan påverka andelen kvinnliga ministrar. Detta framförallt eftersom det är möjligt att 

de länder som undersöks "alltid" har haft en hög andel kvinnliga ministrar i regeringsställning. För att 

kontrollera för detta har variabeln "Andelen kvinnliga ministrar 1994"70 inkluderats i studien. 

Variabeln, som ger en indikation på hur jämlika regeringarna var före den undersökta perioden,71 

förväntas uppvisa en positiv korrelation med andelen kvinnliga ministrar 2015.  

Andelen kvinnor i parlamentet 2015 

Det är rimligt att anta att även andelen kvinnor i parlamentet har en stark effekt på förekomsten av 

kvinnor i regeringsställning. Att så är fallet har även visats i en undersökning av Reynolds.72 För att 

kontrollera för denna effekt har variabeln "Andelen kvinnor i parlamentet 2015"73 inkluderats. 

Variabeln förväntas ha en positiv effekt på vår beroende variabel, det vill säga ju fler kvinnor i 

parlamentet, desto fler kvinnor i regeringsställning.  

Antal år sedan kvinnor tilläts ställa upp i val 

Då generella attityder till kvinnor i politiken kan påverka utfallet på vår beroende variabel har denna 

studie valt att inkludera variabeln "År sedan kvinnors rätt att väljas".74 Logiken bakom denna variabel 

är att länder där kvinnor har varit tillgängliga på valbar plats en längre tid har "vant sig" vid tanken på 

kvinnor i maktpositioner, vilket alltså skulle kunna reflekteras i andelen ministrar i regeringsställning. 

Variabeln, som mäter antalet år sedan kvinnor fick rätt att ställa upp i allmänna val, förväntas ange 

ett positivt värde, det vill säga att ju fler år det är sedan kvinnor för första gången tilläts ställa upp i 

val, desto högre andel kvinnliga ministrar 2015. 

Övriga variabler 

Etnisk fragmentering 

Som presenterats ovan har det belagts i tidigare forskning att etnisk fragmentering tycks ha en effekt 

på utnämningen av kvinnliga ministrar i Afrika Söder om Sahara75. För att undersöka huruvida detta 

                                                           
69

 Data hämtad från http://databank.worldbank.org ((Labour participation rate 2014, female (% of female population ages 
15-64)). För denna variabel är värt att notera att värden saknas för ett antal länder, framförallt från de mindre önationerna. 
Data saknas för Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Kiribati, Marshallöarna, Mikronesien, Palau, Seychellerna, 
Sydsudan och Tuvalu. Variabeln antar värden mellan 0-1 (till skillnad från beroende variabel som anger %)  
70

 Variabeln anger värden i procent (0-100) Data hämtad från Encyclopedia of the Nations (2016) 
71

 Att just detta årtal valts ut beror på att detta är det närmaste året före den period som undersöks, 1995-2014. Det hade 
även varit önskvärt att gå ännu längre bakåt i tiden, men det har visat sig svårt att få tag på tillgänglig data för tidigare år. 
72

 Reynolds, p. 570 
73

 Variabeln anger värden i procent (0-100). Data hämtad från Inter-Parliamentary Union (2016). För Egypten har 2016 års 
värde hämtats pga. saknat värde för 2015. För Centralafrikanska Republiken har värde hämtats från 2013 (senast angivna). 
74

 Data hämtad från Women Suffrage and Beyond (2016) 
75

 Se Arriola & Johnson. En notering bör här göras angående vad variabeln mäter. Arriola & Johnson mäter politisk 
fragmentering. Av tidsskäl har jag dock inte kunnat replikera samma metod för urvalet i denna studie. Här mäts istället 
generell fragmentering, det vill säga hur etniskt och språkligt splittrad befolkningen är.  
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samband även kvarstår vid ett större n har variabeln "Etnisk fragmentering"76 inkluderats i studien. 

Variabeln, anger värden mellan 0 och 1, där lägre värden betyder en lägre etnisk fraktionalisering. För 

denna variabel förväntas sambandet vara negativt, det vill säga att högre värden förväntas ge en 

lägre andel kvinnliga ministrar.  

Religion 

Då det i tidigare forskning har noterats att religion kan ha betydelse för andelen kvinnliga ministrar 

har fyra variabler rörande religion inkluderats i analysen. Variablerna77 anger andelen av 

befolkningen som identifierar sig med respektive religion (alltså inte graden av religiositet). I denna 

studie har de fyra största religionerna inkluderats: Kristendom, Islam, Hinduism och Buddism, varav 

förväntat värde för de tre senare är negativt, det vill säga ju högre andel av befolkningen som är 

religiösa desto lägre andel kvinnliga ministrar förväntas. För kristendom förväntas sambandet vara 

positivt i enlighet med vad tidigare forskning pekat på. 

Variabler som inte finns med i undersökningen 

Slutligen ska några ord sägas om tre av de variabler som eventuellt borde ha funnits med i 

undersökningen men som av olika anledningar inte har inkluderats. För det första är det sannolikt att 

regeringars partifärg kan påverka andelen kvinnliga ministrar. Tidigare forskning78 har visat att 

vänsterregeringar tenderar att ha en högre andel kvinnliga ministrar än högerregeringar. Jag har dock 

inte lyckats finna data för att skapa en sådan variabel, varför den har exkluderats från studien.  

För det andra kan det anses självklart att länder som tidigare har eller har haft en kvinnlig 

minister/president också borde ha en högre andel kvinnliga ministrar. Denna variabel har dock 

exkluderats framförallt på grund av att antalet länder med kvinnliga regeringschefer är mycket lågt, 

men även för att forskning79 har visat att det snarast tycks vara så att länder med kvinnliga 

regeringschefer tycks ha en lägre andel kvinnliga ministrar än genomsnittet.  

Slutligen har variabeln "År sedan ratificering av CEDAW" (Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination Against Women) inkluderats i ett antal studier. Variabeln tänks ge en indikation på 

huruvida landet i fråga har uppvisat en vilja att stärka kvinnors rättigheter. Av tids- och platsbrist har 

jag dock tvingats exkludera denna från undersökningen. 

 

                                                           
76

 Data hämtad från Alesina et al., pp. 21-26 
77

 Data för 2010, hämtad från Pew (2016a). Värdena anger andelen av befolkningen som identifierar sig med respektive 
religion. Se Pew (2016b) för en beskrivning av metod för insamling av data. En notering bör här göras gällande variabeln 
Kristendom. Det har i forskning påvisats att katolicism/protestantism tycks ha en positiv effekt på andelen kvinnliga 
ministrar, medan ortodox kristendom tycks ha en negativ effekt. Den data jag har använt mig av gör dock inte denna 
särskiljning mellan olika grenar av kristendomen, vilket kan komma att påverka studiens resultat. 
78

 Krook & O'Brien, p. 847; Bego, p. 350 
79

 O'Brien et al., p712 
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Resultat och analys 

För att undersöka sambandet mellan beroende och oberoende variabler genomförs nedan ett antal 

regressioner. I ett första steg genomförs bivariata regressioner för var och en av de oberoende 

variablerna. Därefter görs multivariata körningar för att se huruvida eventuella samband påverkas vid 

kontroll för andra faktorer.80 Som nämnts tidigare är fokus för studien framförallt effekterna av 

bistånd från DAC och Sverige, men även resultatet för Sydkorea inkluderas i tabellen som jämförelse.  

I ett första steg presenteras nedan resultatet från de bivariata regressionerna.  

Tabell 2. Bivariata regressioner 

Variabel 
Samtliga länder  

(N=134) 
Biståndsgrupp <=3 

(n=83) 

DAC-bistånd 1995-2014 
0,000 
(0,000) 

9,511E-005 
(0,000) 

Sverigebistånd 1995-2014 
0,067* 
(0,035) 

0,176*** 
(0,044) 

Sydkoreabistånd 1995-2014 
-0,061 
(0,047) 

-0,043 
(0,049) 

Politiskt system  
-5,170** 

(1,973) 
-5,249** 

(2,497) 

Kvotering   
2,726 
(2,322) 

3,373 
(2,805) 

År sedan kvinnors rätt att väljas  
-0,062 
(0,053) 

-0,084 
(0,070) 

UNDP GDI 2014 (*10)  
2,190* 
(1,186) 

2,207 
(1,385) 

BNP per capita 1995-2014 
4,475E-005 

(0,000) 
-0,001 
(0,001) 

Andelen kvinnor på arbetsmarknaden 
0,077 
(0,050) 

0,065 
(0,060) 

Andelen kvinnliga ministrar 1994 
0,728*** 

(0,174) 
0,618*** 

(0,228) 

Andelen kvinnor i parlamentet 2015  
0,392*** 

(0,064) 
0,347*** 

(0,081) 

Freedom House 2015 
-0,626*** 

(0,238) 
-0,528* 
(0,314) 

Etnisk fragmentering 
3,632 
(3,628) 

4,128 
(4,098) 

Andelen buddhister  
-0,135*** 

(0,049) 
-0,131** 

(0,053) 

Andelen Kristna  
0,089*** 

(0,021) 
0,070*** 

(0,025) 

Andelen muslimer  
-0,068*** 

(0,022) 
-0,047* 
(0,027) 

Andelen Hinduer  
-0,031 
(0,076) 

-0,001 
(0,083) 

Beroende variabel: Andelen kvinnliga ministrar 2015 (%). Kolumnen "Biståndsgrupp <=3" anger  

länder med BNP per capita <= $4126.  Standardfel inom parentes. ***p <0,01 **<0,05 *<0,10 

                                                           
80

 Vid multivariata körningar med samtliga variabler inkluderade har värdena för Sverige och Sydkorea exkluderats från 
DAC-variabeln, detta för att undvika överlappande värden. 



 

18 

Som tabellen ovan visar tycks det vid de bivariata regressionerna med samtliga biståndsländer 

inkluderade som att bistånd endast har en begränsad korrelation med andelen kvinnliga ministrar.81 

Bistånd från Sverige uppvisar här ett positivt samband (dock inte med fullgod signifikansnivå) medan 

DAC-bistånd inte uppvisar något samband. För vårt kontrolland Sydkorea är effekten negativ och icke 

signifikant.  

Skillnaden mellan bistånd från Sverige och samtliga DAC-länder illustreras nedan. 

Graf 1. Bivariata regressioner, bistånd från Sverige och DAC (samtliga länder) 

 

De variabler som uppvisar starkast signifikanta effekter är andelen kvinnliga ministrar 1994 och 

kvinnor i parlamentet 2015. Värt att notera är att religionsvariablerna uppvisar förhållandevis starka 

resultat, här med signifikanta samband för buddhister (negativt), muslimer (negativt) och kristna 

(positivt). Buddhism och kristendom står särskilt starkt avseende såväl effekt som signifikans. 

Resultatet kan tolkas som att för varje procentenheter fler kristna ett land har förväntas andelen 

kvinnliga ministrar vara 0,089 procentenheter högre, och för varje procentenhet fler buddhister ett 

land har förväntas andelen kvinnliga ministrar vara 0,135 procentenheter lägre. Detta kan tyckas vara 

ett lågt värde men givet att spannet för variablerna går mellan 0-100 får vi en förväntad maximal 

variation om 8,9 (kristna) samt -13,5 (buddhister) procentenheter fler/färre ministrar.  

Slutligen kan konstateras att effekterna i de bivariata regressionerna överlag uppvisar förväntade 

tecken, med undantag för variabeln "År sedan kvinnor tilläts att väljas" som något förvånande 

uppvisar en negativ (men icke signifikant) effekt. Vad detta beror på är svårt att säga, men det skulle 

kunna bero på regionala skillnader. I Afrika söder om Sahara fick kvinnor rätt att väljas i samband 

med frigörelsen från kolonialmakterna, vilket gör att samtliga dessa länder tenderar att ha ungefär 

samma (låga) värde jämfört med övriga länder i världen. På motsvarande sätt var det mycket länge 

sedan kvinnor fick rätt att väljas i Östeuropa, vilket skulle kunna förklara det negativa sambandet.82  

                                                           
81

 Inte heller geografiskt tycks det vid bivariata körningar finnas särskilt stora skillnader, även om variablerna generellt 
uppvisar ett starkare samband för Afrika Söder om Sahara. Detta kan dock sannolikt förklaras av denna har störst n, vilket 
även skapar en mycket hög effekt för vissa variabler, t.ex. bistånd från Sverige till Oceanien. På samma sätt uppvisar vissa 
religionsvariabler mycket höga värden, vilket sannolikt beror på att andelen buddhister mäts som andel av befolkningen. 
Eftersom en väldigt liten del av befolkningen i Afrika är buddhister ger regressionen en skenbart hög korrelation/effekt.  
82

 Högst värden har Georgien och Kirgizistan (98), Ukraina och Vitryssland (97), Albanien (96), Armenien och Azerbajdzjan 
(95). Lägst värden har Irak (36), Jordanien (27), Samoa (26), Sydafrika (22) och Namibia (27) 
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Som tabell 2 ovan visar har de bivariata regressionerna genomförts i två versioner, den ena 

innehållandes samtliga länder och den andra med de rikaste mottagarländerna exkluderade.83 Bland 

de rikaste länderna återfinns exempelvis Argentina, Brasilien och Sydafrika, som har förhållandevis 

hög BNP per capita och som mottar ett mycket begränsat bistånd från DAC. Det är därför intressant 

att undersöka huruvida eventuella samband förändras med dessa länder exkluderade.  

Vid en regression med de rikaste länderna exkluderade vinner bistånd från Sverige både effekt och 

signifikans, både totalt och för flera av regionerna. Effekten kan förklaras som att varje dollar i 

bistånd per capita från Sverige under perioden ökar andelen kvinnliga ministrar i genomsnitt med 

0,176 procentenheter. För att sätta denna siffra i ett sammanhang kan nämnas att medelvärdet för 

bistånd per capita från Sverige är 15,39, vilket betyder att länder som har mottagit 25 dollar per 

capita förväntas i snitt ha ca 1,76 fler kvinnliga ministrar än länder som mottagit den genomsnittliga 

summan. För DAC-biståndet är resultatet dock fortsatt skralt, med knappt mätbar effekt på andelen 

kvinnliga ministrar. Detta förhållande illustreras väl av spridningsdiagrammen nedan. 

Graf 2. Bivariata regressioner, bistånd från Sverige och DAC (exklusive de rikaste mottagarländerna) 

 

För övriga variabler ligger effekterna fortfarande i linje med förväntningarna, återigen med "År sedan 

kvinnors rätt att väljas" som undantag.  

Multivariata regressioner 

Som de bivariata regressionerna ovan visar tycks en signifikant effekt finnas framförallt för bistånd 

från Sverige. I nästa steg är det nu dags att kontrollera huruvida sambandet kvarstår vid kontroll för 

övriga variabler. Multivariata regressioner har här gjorts i två huvudsakliga steg: Först testas  

biståndet från DAC, Sverige och Sydkorea i separata körningar, därefter körs biståndsvariablerna i en 

gemensam regression för att kontrollera för eventuella effekter mellan dessa variabler.84 Det kan till 

exempel inte uteslutas att biståndet från Sverige i stort följer DAC-biståndet, varför en kontroll för 

                                                           
83

 Urvalet har gjorts i enlighet med DAC:s klassificering av biståndsmottagarländer, innefattandes totalt fyra grupper: "Least 
developed", "Other Low-Income", "Lower Middle-Income", "Upper Middle-Income". Den sistnämnda av dessa kategorier 
benämns "Biståndsgrupp 1-3". Se bilaga 1 för en komplett förteckning över mottagarländer.  
84

 I denna körning har värdena för Sveriges och Sydkoreas bistånd plockats bort från det totala DAC-biståndet, för att 
undvika att skapa snedfördelade värden.  
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detta görs. Regressionerna genomförs även i två versioner, först med samtliga länder och därefter 

med de rikaste mottagarländerna (biståndsgrupp 4) exkluderade.  

På grund av multikollinearitet85 har religionsvariablerna exkluderats ur nedanstående regressioner. 

För att ändå ge en spårbarhet i vilken effekt religionsvariablerna ger för respektive modell har en 

förteckning över regressioner med var och en av religionerna inkluderats i bilaga 2-5. Utöver detta 

kommer en diskussion om hur dessa variabler påverkar resultatet att föras löpande i analysen. 

Tabell 3. Multivariata regressioner 

 Modell 1 

DAC  

Modell 2 

KOR 

Modell 3 

SVE  

Modell 4 

DAC <=3 

Modell 5 

KOR <=3 

Modell 6 

SVE <=3 

Modell 7 

Samtliga 

Modell 8 

Samtliga <=3 

DAC-bistånd 

1995-2014 

-0,001 

(0,001) 

  0,000 

(0,001) 

  -0,002 

(0,001) 

-0,001 

(0,001) 

Sverigebistånd 

1995-2014 

  0,091** 

(0,044) 

  0,106** 

(0,050) 

0,121** 

(0,046) 

0,128** 

(0,052) 

Koreabistånd  

1995-2014 

 -0,086 

(0,072) 

  -0,068 

(0,078) 

 -0,087 

(0,071) 

-0,092 

(0,076) 

Politiskt system -0,636 

(2,671) 

-1,023 

(2,685) 

-0,119 

(2,605) 

-0,229 

(3,213) 

-0,669 

(3,230) 

0,419 

(3,056) 

-0,688 

(2,586) 

-0,213 

(3,078) 

Kvotering  1,259 

(2,064) 

1,520 

(2,044) 

2,625 

(2,082) 

-0,213 

(2,623) 

0,031 

(2,603) 

1,431 

(2,588) 

2,818 

(2,050) 

1,865 

(2,596) 

År sedan kvinnors 

rätt att väljas  

-0,055 

(0,064) 

-0,035 

(0,061) 

-0,019 

(0,060) 

-0,116 

(0,088) 

-0,096  

(0,087) 

-0,081 

(0,083) 

-0,036 

(0,062) 

-0,069 

(0,086) 

UNDP GDI 2014 3,041* 

(1,783) 

3,268* 

(1,781) 

2,850 

(1,739) 

4,327* 

(2,373) 

4,434* 

(2,325) 

4,021* 

(2,231) 

2,939* 

(1,718) 

3,629 

(2,259) 

BNP per capita 

1995-2014 

0,000 

(0,001) 

-0,001 

(0,001) 

-5,703E-005 

(0,001) 

-0,001 

(0,002) 

-0,001 

(0,002) 

-0,001 

(0,002) 

0,000 

(0,001) 

-0,001 

(0,002) 

Andelen kvinnor på 

arbetsmarknaden 

-0,065 

(0,063) 

-0,066 

(0,063) 

0,055 

(0,061) 

-0,132 

(0,088) 

-0,132 

(0,087) 

-0,119 

(0,083) 

-0,071 

(0,061) 

-0,103 

(0,084) 

Andelen kvinnliga 

ministrar 1994 

0,506** 

(0,221) 

0,472** 

(0,223) 

0,557** 

(0,215) 

0,371 

(0,260) 

0,322 

(0,265) 

0,395 

(0,247) 

0,482** 

(0,215) 

0,323 

(0,252) 

Andelen kvinnor i 

parlamentet 2015 

0,354*** 

(0,088) 

0,358*** 

(0,087) 

0,315*** 

(0,088) 

0,401*** 

(0,109) 

0,400*** 

(0,108) 

0,328*** 

(0,109) 

0,278*** 

(0,089) 

0,308*** 

(0,109) 

Freedom 

House 2015 

-0,700** 

(0,341) 

-0,697**  

(0,336) 

-0,598* 

(0,328) 

-0,346 

(0,457) 

-0,393 

(0,450) 

-0,299 

(0,421) 

-0,717** 

(0,327) 

-0,487 

(0,438) 

Etnisk 

fragmentering 

5,018 

(4,220) 

5,092 

(4,185) 

4,477 

(4,114) 

6,973 

(5,131) 

6,447 

(5,125) 

4,979 

(4,953) 

3,451 

(4,074) 

3,747 

(4,994) 

Justerat R2 0,371 0,378 0,403 0,312 0,323 0,382 0,424 0,388 

Beroende variabel: Andelen kvinnliga ministrar 2015 (%). Notering: Suffixet "<=3" avser mottagarländer med BNP per capita 

<= $4126 (DAC-grupp 1-3) Standardfel inom parenteser. ***p <0,01 **<0,05 *<0,10 

                                                           
85

 Religionsvariablerna beskriver andelen följare av respektive religion i de undersökta länderna. Eftersom samtliga 
världsreligioner är inkluderade är den totala summan av dessa variabler nära 100 %, vilket skapar en stark 
multikollinearitet. Utöver religionsvariablerna finns ingen utmärkande multikollinearitet. Vid kontroll för samtliga variabler 
exklusive religionsvariablerna får endast GDI 2014 (2,426) samt BNP per capita (2,002) ett VIF-värde som överstiger 2. 



 

21 

Som tabell 3 ovan visar uppvisar variablerna DAC-bistånd samt bistånd från Sydkorea inga 

signifikanta resultat. För DAC-biståndet är resultaten genomgående svagt negativa och icke 

signifikanta och bistånd från Sydkorea uppvisar konsekvent negativa och icke signifikanta resultat. 

Inte heller vid kontroll för religionsvariablerna uppvisar dessa variabler någon signifikant effekt. 

Religionsvariablerna som sådana uppvisar heller inte längre någon effekt vid kontroll för övriga 

variabler (se bilaga 5), med möjligt undantag för Islam som uppvisar en svagt negativ effekt, dock ej 

med fullgod signifikans (endast 90 % säkerhetsnivå).  

För bistånd från Sverige kvarstår dock sambandet. Jämfört med den bivariata körningen har effekten 

av bistånd från Sverige stärkts och uppvisar nu statistiskt signifikanta effekter i samtliga körningar.86 

Som modell 7 ovan visar ger varje dollar per capita i mottaget bistånd för den angivna perioden en 

förväntad effekt om 0,121 procentenheter fler ministerposter. Omskrivet i mer lättolkade ord och 

med medelvärdet som riktmärke visar detta således att skillnaden mellan inget mottaget bistånd och 

medelvärdet (15,39 US$ per capita) ger en förväntad effekt på 1,86 procentenheter fler kvinnor i 

regeringen 2014. Detta resultat, som är signifikant på 95 procents säkerhetsnivå, måste anses vara 

förhållandevis starkt med tanke på hur många andra faktorer som sannolikt spelar in. 

Av modell 7 ovan kan även utläsas att den förklarade variansen (justerat R2) vid kontroll för samtliga 

variabler är 42,4 %. Precis som i de bivariata regressionerna uppvisar andelen kvinnor i parlamentet 

en signifikant effekt på andelen kvinnliga ministrar, där en procentenhet fler kvinnor i parlamentet 

motsvarar 0,278 procentenheter fler kvinnliga ministrar. Medelvärdet för kvinnor i parlamentet är 19 

%, vilket betyder att skillnaden mellan att inte ha någon kvinna alls i parlamentet och att ligga på 

medelvärdet ger en förväntad effekt om ca 5 procentenheter fler kvinnliga ministrar. För andelen 

kvinnliga ministrar 1994 är effekten signifikant och relativt hög, med en förväntad effekt om 0,482 

procentenheter fler kvinnliga ministrar 2015 för varje procent kvinnliga ministrar landet hade 1994.  

Vidare visar regressionen att länder med en lägre demokratigrad (dvs. högre FreedomHouse-värde) 

ger 0,7 procentenheter färre kvinnliga ministrar. Här ska påminnas om att denna variabel endast har 

12 steg (2-14), vilket ger en maximal variation på 8,4 procentenheter mellan de "bästa" och de 

"sämsta" länderna. De starkaste demokratierna förväntas här alltså ha i snitt 8,4 procentenheter fler 

kvinnliga ministrar än de svagaste demokratierna.  

Av biståndsvariablerna är det baserat på ovanstående regressioner därmed tydligt att framförallt 

bistånd från Sverige uppvisar ett signifikant samband med andelen kvinnliga ministrar 2015. Det är 

dock intressant att se hur denna förhåller sig till övriga variabler, varför maxiregressionen i kolumn 7 

även har körts med var och en av de övriga variablerna exkluderade. Ett tydligt samband visar sig här: 

Variabeln GDI 2014 tycks ha en stark suppressoreffekt på vår biståndsvariabel. När denna plockas ur 

modellen störtdyker effekten för svenskt bistånd till 0,028 och effekten är inte längre signifikant. 

Ingen annan variabel påverkar vår svenska biståndsvariabel lika mycket som denna.87 På spegelvänt 

                                                           
86 

Effekt för svenskt bistånd med följande religionsvariabler inkluderade (bilaga 5): Buddhism: 0,120**, Kristendom: 
0,101**, Islam: 0,105** och Hinduism: 0,125***. När religionsvariablerna testas separat mot respektive biståndsgivare 
(DAC, Sverige, Sydkorea) var för sig (bilaga 2-4) uppvisar dock Islam och Kristendom en svagt dämpande effekt.  
87

 Förändring av variabeln "Bistånd från Sverige" med följande variabler exkluderade: Politiskt system - stärkt signifikans 
men ingen påverkan på effekt; Kvotering - stärkt signifikans men något sänkt effekt; År sedan kvinnors rätt att väljas - stärkt 
signifikans och effekt (nu 99% säkerhetsnivå och en effekt om 0,123); BNP per capita - stärkt signifikans och effekt (nu 99% 
säkerhetsnivå och en effekt om 0,126); Andelen kvinnor på arbetsmarknaden - mycket små effekter; Kvinnor på 
ministernivå 1994 - sänkt effekt och signifikans (nu 90% säkerhetsnivå och en effekt om 0,090); Kvinnor i parlamentet 2015 
- stärkt signifikans (nu 99% säkerhetsnivå) samt effektökning till 0,166); Freedom House - stärkt effekt och försvagad 
signifikans (men kvar på samma nivå); Etnisk fragmentering - stärkt signifikans (99%-nivån) och ökad effekt (till 0,126). 



 

22 

sätt bidrar en exkludering av svenskt bistånd till att öka både signifikans och effekt för GDI-variabeln, 

om än i mindre skala. Variablerna (GDI och svenskt bistånd) uppvisar dock inget bivariat samband.  

Att förklara hur detta kommer sig är sannerligen att beträda minerad mark. Här ska påminnas om att 

GDI mäter socioekonomisk jämställdhet i form av kvinnors levnadsstandard (livslängd, utbildning och 

inkomst) i förhållande till mäns levnadsstandard. Det är med en icke obetydlig tveksamhet jag 

konstaterar att det skulle kunna vara så att svenskt bistånd faktiskt har en påverkan på den 

socioekonomiska jämställdheten, vilket i sin tur (med GDI som mellanliggande variabel) påverkar 

andelen kvinnliga ministrar i utvecklingsländerna. Denna slutsats känns dock osäker.  

En alternativ förklaring är att svenskt bistånd konsekvent har riktats till länder med redan hög 

socioekonomisk jämställdhet. För att kontrollera för detta har jag gjort ytterligare en körning, denna 

gång innefattandes GDI 1995 istället för GDI 2014. Även vid denna körning står sig resultatet för det 

svenska biståndet, även om detta samband måste tolkas med försiktighet på grund av att variabeln 

innehåller fler saknade värden.88 Av detta resultat att döma pekar dock mycket mot att ett samband 

mellan svenskt bistånd och andelen kvinnliga ministrar faktiskt finns. 

Avslutningsvis ska en återkoppling göras till det alternativa mätsätt av bistånd som diskuterades 

tidigare i denna uppsats89, nämligen bistånd per capita som andel av BNP per capita. Då Sverige 

konsekvent har uppvisat signifikanta resultat har en regression med Sveriges bistånd enligt denna 

uppställning genomförts (se bilaga 6). Denna regression ger betydligt svagare effekter; endast vid 

kontroll för hinduism uppnås ett samband som är signifikant på 95% säkerhetsnivå för svenskt 

bistånd. Vad detta beror på är svårt att avgöra, men sannolikt avspeglar det att den ena av de två 

möjliga kausalitetsförklaringar som togs upp i det inledande kapitlet, nämligen att utnämningen av 

kvinnliga ministrar är en sorts symbolhandling på grund av biståndets viktighet för ekonomin, inte 

vinner stöd i regressionen. 

Av analysen ovan kan sammanfattas att det tycks finnas ett samband mellan svenskt bistånd och 

andelen kvinnliga ministrar men att ett sådant samband inte föreligger för vare sig DAC-bistånd eller 

bistånd från vårt kontrolland Sydkorea. Det har nu blivit dags att gå vidare till nästa del av denna 

uppsats, nämligen att undersöka huruvida mängden bistånd även kan förklara skillnaden i vilken typ 

av ministerposter som ges till kvinnor. 

                                                           
88

 Då antalet fall är betydligt lägre för GDI 1994 (N=87 jämfört med N=108) och eftersom smärre förändringar har skett i hur 
variabeln mätts hade jag ursprungligen inte tänkt att inkludera denna variabel i regressionerna, men det kan här ändå vara 
intressant att ge en bild av hur det ser ut med denna inkluderad. Det bivariata förhållandet mellan GDI 1995 och GDI 2014 
är 0,323*** (här är värdet för GDI 2014 inte multiplicerat). Vid en multivariat regression med en variabeluppsättning enligt 
kolumn 3 ovan men med GDI 1994 istället för GDI 2014 ges en effekt för svenskt bistånd om 0,128**. 
89

 Sida 12, not 59 
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5.           Vilka ministerposter? 

Efter att ha undersökt sambandet mellan bistånd och andelen kvinnliga ministrar är det nu dags för 

en granskning av vilken typ av ministrar som kvinnor tilldelas, det vill säga huruvida det går att skönja 

statusskillnader för kvinnliga ministerposter baserat på mängden bistånd länderna har mottagit. Är 

det så att länder som mottar en hög andel bistånd tenderar att utnämna kvinnor till "viktigare" 

poster än i länder som mottar en låg andel bistånd?  

Forskningsdesign 

För att undersöka vilken sorts ministerposter som tilldelas kvinnor har den analysapparat som 

framtagits av Krook & Brien (se kapitel 3) använts, där ministerposter ges viktade poäng beroende på 

deras prestige och genus. I denna del av uppsatsen har endast ett urval av utvecklingsländerna valts 

ut. Totalt inkluderas 40 länder, de 20 med högst respektive lägst andel bistånd per capita från Sverige 

(se tabell 4 nedan). Att just länder med högst/lägst bistånd från Sverige har valts ut beror på 

resultatet i uppsatsens föregående del, där svenskt bistånd uppvisat konsekvent signifikanta effekter.  

Ytterligare ett par kommentarer rörande urvalet ska här ges. För det första har, som konstaterats 

ovan, endast 40 länder inkluderats i studien. Detta beror på att datainsamlingen har varit mycket 

tidskrävande. De länder som inkluderats i studien har tillsammans 768 ministrar, och för var och en 

av dessa har en separat internetsökning krävts för att säkerställa ministrarnas kön. Det har därför 

inte varit möjligt att genomföra undersökningen på samtliga länder. 

För det andra bör en kommentar ges rörande själva datainsamlingen. Eftersom ministrar byts ut med 

viss regelbundenhet har det inte varit möjligt att samla in uppgifter om exakt samma 

regeringskonstellationer som anges i del ett av denna uppsats. För att säkerställa en någorlunda 

rättvisande bild av regeringskonstellationer har ministerdata därför konsekvent inhämtats från CIA 

World Factbook, som löpande uppdaterar informationen om världens ministrar.90 Detta betyder dock 

att den data som presenteras kan vara högre/lägre än värdet som anges i regressionerna. Resultatet 

från denna andra del av undersökningen bör således hanteras med försiktighet. 

Tabell 4. Inkluderade länder 

Högst andel bistånd per capita från Sverige Lägst andel bistånd per capita från Sverige 

Albanien Afghanistan Antigua & Barbuda Belize 

Bolivia Bosnien-Hercegovina Brasilien Comorerna 

Botswana Cap Verde Ekvatorialguinea Fiji 

Georgien Honduras Gabon Grenada 

Laos Liberia Kina Kiribati 

Makedonien Moldavien Mexico Mikronesien 

Moçambique Namibia Nigeria Palau 

Nicaragua Serbien St Lucia St Vincent & Grenadines 

Somalia Tanzania Surinam Tonga 

Zambia Östtimor Tuvalu Venezuela 

                                                           
90

 CIA World Factbook (2016) anger inte vilket kön de angivna ministrarna har. För att avgöra kön på ministrarna har därför 
en sökning gjorts på regeringarnas hemsidor samt i artiklar och andra dokument på internet. Undersökningen har på så sätt 
kunnat bekräfta könet på samtliga inkluderade ministrar. Metoden har även använts av t.ex. Bauer & Okpotor (s. 81). 
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Som beskrivits i teorikapitlet poängsätts de olika ministrarna beroende på ministerposternas prestige 

och genus (se bilaga 7 för en sammanställning). Poängen för posterna beräknas enligt följande:91 

 Först beräknas andelen kvinnliga ministrar inom var och en av kategorierna (hög, medium 

och låg prestige, samt maskulina, neutrala och feminina)  

 Värdena multipliceras därefter enligt en följande modell: 

o Andelen högprestige- och maskulina ministerposter multipliceras med 3 

o Andelen mediumprestige- och neutrala ministerposter multipliceras med 2 

o Andelen lågprestige- och feminina ministerposter multipliceras med 1 

 Det samlade värdet från ovanstående uträkning multipliceras ytterligare en gång, denna gång 

med den totala proportionen kvinnliga ministrar för hela regeringen  

Ovanstående beräkning ger maxvärdet 12, vilket skulle motsvara en helt kvinnlig regering. Enligt 

denna beräkning skulle en jämställd regering, det vill säga där kvinnor innehar hälften av samtliga 

ministerposter, hälften av de maskulina positionerna och hälften av prestigeposterna, ges värdet 3. 

Krook & O'Brien ger ett räkneexempel med Finlands regering 2009 som exempel:92  

 

Efter att ha räknat ihop den sammanlagda poängen för samtliga länder enligt ovan angivna modell 

kommer medelvärdet för respektive grupp samt en graf som visualiserar eventuella skillnader att 

presenteras. Resultatet ger således en indikation på biståndets eventuella påverkan. 

Ett antal metodologiska problem har uppkommit i kategoriseringen av ministrar. Till att börja med 

har ministrar i flera fall innehaft många olika ansvarsområden som spänner över de olika 

kategorierna. Exempelvis kan en minister samtidigt vara både energiminister och utbildningsminister. 

Då dessa ministerposter antar olika värden i analysapparaten har studien haft som vägledande 

princip att alltid tilldela ministern det högre av värdena.  

Det har även förekommit ett antal ministrar som antingen inte haft någon post alls eller som har 

innehaft en post som inte återfinns i Krook & O'Briens modell. Att göra en kvalificerad bedömning av 

status och genus på dessa ministerposter hade varit mer tidskrävande än vad omfånget på denna 

uppsats medger. För dessa ministrar har därför det lägsta värdet getts, det vill säga 1 (lägst prestige 

och femininitet).93  

Ytterligare ett avsteg har gjorts från Krook & O'Briens studie: Premiärministrar har här i presidentiella 

system getts värdet 3, och i länder där regeringschefen är en premiärminister har presidenter getts 

värdet 3. På motsvarande sätt har regeringschefens närmaste man/kvinna (vicepresidenter eller vice 

premiärministrar) getts värdet 3, detta eftersom dessa poster har en stor symbolisk tyngd.94  

 

                                                           
91

 Metod hämtad från Krook & O'Brien, p. 844-845 
92

 Kvinnor innehade 50% av de maskulina posterna; 100% av de neutrala posterna; 60% av de feminina posterna; 0% av 
högprestigeposterna; 86% av mediumprestigeposterna; 0% av lågprestigeposterna samt 64% av samtliga ministerposter.  
93

 Antalet avvikande ministrar har inte varit stort; i de allra flesta fall har posterna överensstämt med tabellerna, varför den 
eventuella missvisande effekten av denna kategorisering bör vara begränsad. 
94

 Det kan argumenteras för att dessa poster inte innehar mer än en symbolisk roll och att deras faktiska makt är begränsad, 
men denna uppsats utgår ifrån antagandet att just detta symbolvärde är viktigt. 
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Resultat och analys 

Det har nu blivit dags att presentera resultatet från denna uppsats andra del. I teorikapitlet beskrevs 

hur kvinnor i allt högre grad utses till ministrar men att de poster de tilldelas antingen är feminina till 

sin karaktär eller att nya ministerposter skapas för att ge plats åt kvinnor utan att behöva göra avkall 

på männens tillträde till prestigeposterna. Den här delen inleder därför med en kort kontroll av 

huruvida det totala antalet ministrar verkligen ökar när kvinnor tar plats i regeringar. För att 

kontrollera detta påstående har en regression genomförts med det totala antalet ministrar som 

beroende variabel och antalet kvinnliga ministrar som oberoende variabel. Regressionen bekräftar 

hypotesen: För varje ministerpost som innehas av en kvinna ökar det totala antalet ministrar i 

genomsnitt med 1,405, dvs. i snitt nästan en halv ministerpost extra per kvinna i regeringsställning.95  

Det är nu dags att vända blickarna mot frågan om bistånd påverkar vilken typ av ministerposter som 

ges till kvinnor. Efter att ha poängsatt samtliga ministerposter i de utvalda länderna utifrån ovan 

beskrivna modell kan konstateras att det genomsnittliga värdet för de länder som mottagit mest 

bistånd per capita från Sverige är 0,675, medan motsvarande värde för de länder som mottagit minst 

bistånd per capita från Sverige är 0,281 (det ska här påminnas om att en fullt jämställd regering hade 

uppvisat värdet 3). Båda resultaten är klart låga, men av resultatet att döma är det tydligt att 

skillnaden mellan grupperna är stor. Detta resultat presenteras grafiskt i graf 3 nedan.96  

Graf 3. Skillnad i typ av ministerposter  

 

Som grafen visar har de länder som mottagit högst andel bistånd per capita i 19 fall av 20 ett högre 

värde än motsvarande land i kategorin med länder som mottagit lägst andel bistånd per capita 

(endast det högsta värdet "vinns" av gruppen med lägst andel bistånd). Resultatet bör dock tolkas 

med försiktighet. För att verkligen kunna uttala oss om hur det verkligen ser ut bör samtliga länder 

inkluderas i studien. Ett problem med att endast ha ett urval av länderna kan till exempel 

(hypotetiskt) vara att de länder som får lägst bistånd från Sverige är önationer, som också tenderar 

att ha en lägre andel kvinnliga ministrar. Med detta sagt kan vi åtminstone sluta oss till att säga att 

resultatet pekar mot att det kan finnas en diskrepans avseende ministerposter baserat på andelen 

bistånd per capita från Sverige landet har mottagit. Huruvida så är fallet bör kontrolleras närmare i 

mer extensiva studier. 
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 Resultatet är signifikant på 99,9 % säkerhetsnivå 
96

 X-axeln utgörs här av de 20 datapunkterna (per grupp). Y-axeln utgörs av ländernas "jämställdhetspoäng". Resultatet har 
arrangerats så att de två grupperna "tävlar" mot varandra på varje datapunkt, så att det högsta värdet för "Mest bistånd" 
ställs mot det högsta värdet för "Minst bistånd" och så vidare. 
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6. Slutsatser och avslutande kommentarer 

Det har nu blivit dags att sammanfatta denna uppsats, vars huvudsakliga forskningsfråga är  "Finns 

det ett samband mellan andelen mottaget bistånd och ministerutnämningar i utvecklingsländer?" Ett 

kort svar på denna fråga är "kanske, delvis". Bistånd från Sverige har genomgående uppvisat 

signifikanta (positiva) effekter på vår beroende variabel, ett samband som står sig vid kontroll för 

totalt 16 variabler. För DAC-bistånd och bistånd från kontrollandet Sydkorea har förhållandet dock 

varit betydligt sämre, med svaga och som regel icke signifikanta samband.  

Även del två av denna uppsats, rörande frågan om huruvida storleken på biståndet kan förklara 

vilken typ av ministerposter som tilldelas kvinnor, ger ett försiktigt positivt resultat. Utifrån det urval 

som användes i uppsatsen är det tydligt att det finns ett samband mellan bistånd från Sverige och 

ministerposternas karaktär. De länder som mottagit högst andel bistånd per capita från Sverige 

uppvisar i 19 fall av 20 högre värden än de länder som mottagit lägst andel. Detta är ett intressant 

resultat som skulle må bra av att följas upp med en studie innefattandes samtliga utvecklingsländer. 

Det tycks alltså finnas ett samband mellan svenskt bistånd och både andelen kvinnliga ministrar och 

vilken typ av ministerposter de tilldelas, men är det utifrån detta läge att svara ett rungande "ja" på 

forskningsfrågan? Det finns skäl till försiktighet när dessa resultat ska sammanfattas.  

Det är rimligt att fråga sig om biståndet från lilla Sverige verkligen kan ge ett så tydligt avtryck i 

mottagarländerna? Ja, kanske. Det kan inte uteslutas att bistånd från Sverige verkligen har genererat 

en ökad jämställdhet i de mottagande samhällena och att denna utveckling även påverkat 

förhållandena på högsta politiska nivå. Sverige har under årtionden riktat en stor del av sitt bistånd 

till jämställdhetsprojekt och om något enskilt land kan uppvisa resultat på detta område så skulle 

Sverige kunna vara ett sådant. Det vore alltför tidigt att fastslå att så är fallet enbart utifrån resultatet 

i denna studie, men att korrelationen finns där är tydligt och tills detta har undersökts närmare 

måste frågan ändå besvaras med just "kanske, delvis". 

Det är i detta sammanhang värt att påminna om de två möjliga kausala förklaringar som diskuterades 

i uppsatsens inledning: att biståndet kan påverka antingen genom direkta effekter på jämställdheten 

eller indirekt genom att makthavare i de mottagande länderna utser kvinnliga ministrar som en sorts 

symbolhandling. Att biståndet som andel av BNP per capita inte ger effekt är en indikation på att 

antagandet om symboleffekter inte vinner stöd. Om någon av förklaringarna är valida är det därför 

rimligen den förra, att biståndet haft effekt i de samhällen mot vilka det riktats.  

För att blicka framåt ska denna uppsats avslutningsvis säga några ord om hur dessa resultat kan 

byggas vidare på. Med utgångspunkt i resultatet, att ett samband endast framträder för bistånd från 

Sverige, bör det beläggas huruvida ett liknande samband även går att se bland andra givarländer med 

hög svansföring på jämställdhetsområdet, exempelvis Norge, Danmark och Kanada. Därutöver vore 

det intressant att studera samtliga DAC-givare var för sig för att se om ett större mönster går att 

skönja. Sambandet mellan bistånd och GDI är ytterligare ett område som bör studeras närmare. 

Med denna uppsats har en bit till det pussel vi kallar "helhet" tagit form. Den är lite rund i kanterna, 

måhända, men uppvisar ändå lovande förutsättningar att en dag bidra till pusslets lösning. 
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Appendix   

 1) DAC-biståndsländer (2013)97 

Least Developed Other Low-Income 
GNI/capita <= $1045 in 2013 

Lower Middle-Income 
GNI/capita $1046-$4125 in 2013 

Upper Middle-Income 
GNI/capita $4126-$12 745 in 2013 

Afghanistan 
Angola 
Bangladesh  
Benin  
Bhutan  
Burkina Faso  
Burundi  
Cambodia  
Central African Rep.  
Chad  
Comoros  
Congo, Dem. Rep.  
Djibouti  
Equatorial Guinea  
Eritrea  
Ethiopia  
Gambia  
Guinea  
Guinea-Bissau  
Haiti  
Kiribati  
Laos  
Lesotho  
Liberia  
Madagascar  
Malawi  
Mali  
Mauritania  
Mozambique  
Myanmar  
Nepal  
Niger  
Rwanda  
São Tomé and Príncipe  
Senegal  
Sierra Leone  
Solomon Islands  
Somalia  
South Sudan  
Sudan  
Tanzania  
Timor-Leste  
Togo  
Tuvalu  
Uganda  
Vanuatu  
Yemen  
Zambia 
 

Kenya  
Korea, Dem. Rep.  
Tajikistan  
Zimbabwe 

Armenia  
Bolivia  
Cameroon  
Cape Verde  
Congo, Rep.  
Côte d’Ivoire  
Egypt  
El Salvador  
Georgia  
Ghana  
Guatemala  
Guyana  
Honduras  
India  
Indonesia  
Kosovo  
Kyrgyz Rep.  
Micronesia 
Moldova  
Mongolia  
Morocco  
Nicaragua  
Nigeria  
Pakistan  
Papua New Guinea Paraguay  
Philippines  
Samoa  
Sri Lanka  
Swaziland  
Syria  
Tokelau  
Ukraine  
Uzbekistan  
Vietnam  
West Bank and Gaza Strip 

Albania  
Algeria  
Antigua and Barbuda Argentina  
Azerbaijan  
Belarus  
Belize  
Bosnia and Herzegovina Botswana  
Brazil  
Chile  
China  
Colombia  
Cook Islands  
Costa Rica  
Cuba  
Dominica  
Dominican Republic Ecuador  
Ecuador 
Fiji  
Gabon  
Grenada  
Iran  
Iraq  
Jamaica  
Jordan  
Kazakhstan  
Lebanon  
Libya  
Macedonia  
Malaysia  
Maldives  
Marshall Islands  
Mauritius  
Mexico  
Montenegro  
Montserrat  
Namibia  
Nauru  
Niue  
Palau  
Panama  
Peru  
Serbia  
Seychelles  
South Africa  
St. Helena  
St. Lucia  
St. Vincent and Grenadines 
Suriname  
Thailand  
Tonga  
Tunisia  
Turkey  
Turkmenistan  
Uruguay  
Venezuela  
Wallis and Futuna 
 

                                                           
97

 https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf   
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2) Totalt DAC-bistånd per capita (1995-2014) 

 
Beroende variabel: Women in ministerial positions 2015 %. För regressioner med suffixet "<=3" avses mottagarländer med 

BNP per capita <= $4126 (DAC-grupp 1-3) Standardfel inom parenteser. ***p <0,01 **<0,05 *<0,10 
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3) Totalt Sverigebistånd per capita (1995-2014) 

 
Beroende variabel: Women in ministerial positions 2015 %. För regressioner med suffixet "<=3" avses mottagarländer med 

BNP per capita <= $4126 (DAC-grupp 1-3) Standardfel inom parenteser. ***p <0,01 **<0,05 *<0,10 
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4) Totalt Sydkoreabistånd per capita (1995-2014) 

 
Beroende variabel: Women in ministerial positions 2015 %. För regressioner med suffixet "<=3" avses mottagarländer med 

BNP per capita <= $4126 (DAC-grupp 1-3) Standardfel inom parenteser. ***p <0,01 **<0,05 *<0,10 
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5) Totalt bistånd per capita från DAC, Sverige och Sydkorea (1995-2015) 

 
Beroende variabel: Women in ministerial positions 2015 %. För regressioner med suffixet "<=3" avses mottagarländer med 

BNP per capita <= $4126 (DAC-grupp 1-3) Värdet för DAC är exkluderat Sverige och Sydkorea. Standardfel inom parenteser. 

***p <0,01 **<0,05 *<0,10 
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6) Totalt bistånd per capita från Sverige som andel av BNP per capita (1995-2014) 

 
Beroende variabel: Women in ministerial positions 2015 %. För regressioner med suffixet "<=3" avses mottagarländer med 

BNP per capita <= $4126 (DAC-grupp 1-3) Standardfel inom parenteser. ***p <0,01 **<0,05 *<0,10 
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7) Poängberäkning för typ av ministerposter 

Hög 

prestige

Inrikesfrågor 

Försvar, militär och nationell säkerhet 

Finans och ekonomi 

Utrikespolitik 

Medium 

prestige

Arbetsmarknad 

Bostadsfrågor 

Energi, miljö och naturresurser 

Förvaltning/offentlig administration 

Företagande/företag 

Hälsa och social välfärd 

Industri och kommers 

Kommunikation och information 

Konstruktion och offentlig infrastruktur 

Kriminalvård/polis 

Landsbygd, matsäkerhet, jordbruk, 

fiske och grödor

Parlamentariska frågor 

Planering och utveckling 

Religion

Rättsfrågor 

Transport

Utbildning 

Låg 

prestige

Äldre/åldrande 

Barn, familj och ungdomar

Fördrivna och expatrierade 

Jämställdhet/kvinnors rättigheter 

Kultur 

Kulturarv 

Minoritetsfrågor 

Regionala frågor 

Reformfrågor 

Sport

Turism

Vetenskap och teknologi
 

Maskulina Arbetsmarknad 

Inrikesfrågor 

Industri och kommers 

Försvar, militär och nationell säkerhet 

Företagande/företag 

Finans och ekonomi 

Kommunikation och information 

Konstruktion och offentlig infrastruktur 

Kriminalvård/polis 

Landsbygd, matsäkerhet, jordbruk, fiske och grödor 

Utrikespolitik 

Religion

Vetenskap och teknologi

Transport

Neutrala Bostadsfrågor 

Energi, miljö och naturresurser

Förvaltning/offentlig administration 

Fördrivna och expatrierade 

Minoritetsfrågor 

Parlamentariska frågor 

Planering och utveckling

Regionala frågor

Reformfrågor

Rättsfrågor 

Sport

Turism

Feminina Barn och familj och ungdomar

Hälsa och social välfärd

Jämställdhet/kvinnors rättigheter

Kultur och kulturarv

Utbildning 

Äldre/åldrande

 

Land Totalt värde

Hög Medium Låg Maskulin Neutral Feminin Kvinnor Totalt Procent

Nicaragua 0,25 0,5 0,5 0,125 0,75 1 7 14 0,50 2,5625

Bosnien-Herzegovina 0,5 0,18 0,33 0,17 0,375 0 4 16 0,25 0,8625

Liberia 0,2 0,5 0 0,3 0,5 0,33 6 17 0,35 1,3518

Namibia 0,43 0,2 0,25 0,23 0,25 0,4 7 26 0,27 0,9504

Mozambique 0 0,29 0 0,07 0,22 0,67 4 22 0,18 0,3455

Serbien 0 0,3 0,33 0,18 0,2 0,33 4 19 0,21 0,4632

Östtimor 0,17 0,22 0 0,14 0 0,4 3 17 0,18 0,3124

Makedonien 0 0,22 0,11 0,15 0 0,1 3 27 0,11 0,1222

Somalia 0 0,1 0,5 0 0 0,8 4 31 0,13 0,1935

Bolivia 0 0,46 0 0,14 0,33 0,33 6 22 0,27 0,6355

Zambia 0,2 0,21 0,67 0,17 0,29 0,67 6 22 0,27 0,9409

Cap Verde 0,2 0,43 0,5 0,3 0,5 0,33 8 21 0,38 1,5962

Moldavien 0 0,3 0,33 0,09 0,33 0,6 4 19 0,21 0,5179

Albanien 0,2 0,3 0,5 0,13 0,57 0,33 7 21 0,33 1,1867

Afghanistan 0 0,19 0,17 0,07 0,14 0,33 4 28 0,14 0,1957

Laos 0 0,21 0 0,13 0,07 0 3 36 0,08 0,0792

Georgien 0,17 0,29 0 0,09 0,4 0 3 18 0,17 0,3600

Tanzania 0 0,08 0,5 0,07 0 1 3 22 0,14 0,2550

Honduras 0 0,2 0,2 0,08 0,25 0,25 3 21 0,14 0,2271

Botswana 0,2 0,22 0 0,1 0 0,67 3 17 0,18 0,3547

0,6756

Belize 0 0 0 0 0 0 0 13 0,00 0,0000

Brasilien 0 0,25 0 0,08 0,14 0,25 3 23 0,13 0,1657

Kina 0 0,09 0,2 0 0,2 0,2 2 23 0,09 0,0852

Fiji 0 0,11 0,5 0 0,5 0,33 2 14 0,14 0,2929

Comorerna 0 0,25 0 0,33 0 0 2 11 0,18 0,2709

Nigeria 0,2 0,063 0,25 0,08 0,11 0,33 3 25 0,12 0,2119

Venezuela 0 0,15 0,67 0,13 0,3 0,5 8 31 0,26 0,6348

St Vincent & Grenadines 0,5 0 0 0,2 0 0 1 9 0,11 0,2333

Gabon 0 0,06 1 0 0 0,6 3 24 0,13 0,2150

Mexico 0,2 0 0,25 0,125 0,25 0 2 17 0,12 0,2029

Surinam 0 0,18 0 0,09 0 0,5 2 17 0,12 0,1329

Ekvatorialguinea 0 0,18 0 0,125 0 0,14 3 28 0,11 0,0938

Antigua & Barbuda 0 0,1 0 0 0 0,5 1 12 0,08 0,0583

Grenada 0,5 0,25 1 0,25 1 0,5 5 12 0,42 2,6042

Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 14 0,00 0,0000

Mikronesien 0,33 0 0 0,25 0 0 1 8 0,13 0,2175

Palau 0 0 1 0 0 0,33 1 8 0,13 0,1663

Salomonöarna 0 0 0,2 0 0 0,2 1 24 0,04 0,0167

Tonga 0 0 0 0 0 0 0 11 0,00 0,0000

Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,0000

0,2801

Prestige Femininitet/Maskulinitet Ministerposter
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