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1 Inledning 

Våren 2011 pågick protester i stora delar av Mellanöstern och Nordafrika som sedan 

benämndes ”Arabiska våren”. Demonstrationerna startade i Tunisien, då folk revolterade mot 

den dåvarande regimen och krävde presidenten Ben Alis avgång. Bakgrunden till upproret var 

inte bara önskan om ett demokratiskt och fritt land, men även önskan om mer jämställdhet 

och bättre rättigheter för kvinnor.1  

 

1.2 Bakgrund 

Till skillnad från andra länder i MENA-regionen, anses Tunisien vara ett av de få länderna i 

området som förespråkar kvinnors rättigheter. Redan efter självständigheten från Frankrike 

1956, påbörjades en kvinnofrigörelseprocess i landet och tunisiska kvinnor erhöll en rad 

fundamentala rättigheter.2 Processen initierades av den första tunisiska Presidenten Lahbib 

Bourguiba när han drev på en lagstiftning som gav kvinnor en rad juridiska rättigheter. 

Lagstiftningen benämndes  Le code de statut personnel och omfattade ett antal lagar som sägs 

vara unika i Nordafrika och hela Mellanöstern. Lagarna kom att avskaffa månggifte, ge 

kvinnor rätten att skilja sig utan männens godkännande, samt att kräva samtycke från båda 

parter vid äktenskap.3 Redan år 1959 gavs tunisiska kvinnor rätten att rösta och att delta aktivt 

i den politiska sfären.4 Den progressiva kvinnofrigörelseprocessen fortsattes även av 

Bourguibas efterträdare Zin El Abidin Ben Ali, som förespråkade att stärka kvinnors roller (i 

familjen, samhället och politiska sfären) och rättigheter.5 Ben Ali införde flera reformer inom 

Le code de statut personell som stärkte kvinnors ställning inom familjen liksom samhället.6 I 

                                                           
1 Liv. Tønnessen,” Prospect for gender equality after the Arab Spring”, CHR. Michelsen institute, 2013, S .1-3, 

 https://www.cmi.no/publications/file/4761-marriage-is-politics.pdf, (hämtad 2017-04-05). 
2 Mounira Maya.Charrad,” Progressive law: how it came about Tunisia”, Transitional law and contemporary 

problems, Vol. 24:303, Häfte 2, 2015, S. 306. Tillgänglig från: Uppsala Universitet Bibliotek, (Hämtad 2017-04-

05). 
3 ”Code de statut personnel”, Ministère de la justice Tunisie, 

http://www.ejustice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/codes_juridiques/Statut_personel_Fr.pdf, (Hämtad 2017-

04-05). 
4 Khaoula. Labidi, ” Conférence de haut niveau : Les femmes dans le gouvernement, gendérisation des politiques 

publiques dans la région MENA”, République Tunisienne, Fundación Insitituto Euroárabe de Educación y 

Formación, MENA-OECD Governance Programme, OECD, Grenada, Spanien, 2011, S. 2-4, 

https://www.oecd.org/mena/governance/49356272.pdf, (Hämtad 2017-04-05). 
5 Bessis, Sophie, ”Le féminisme institutionnel en Tunisie”, Femmes du Maghreb, Claudine. Leduc & Agnès. 

Fine,1999. Tillgänglig från : Open Edition book, (Hämtad 2017-04-27). 
6 ”Table Chronologique, Code de Statut Personnel”, Jurisite Tunisie, 

http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/Csp2000.htm, (Hämtad 2017-04-05). 

 

https://www.cmi.no/publications/file/4761-marriage-is-politics.pdf
http://www.ejustice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/codes_juridiques/Statut_personel_Fr.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/49356272.pdf
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/Csp2000.htm
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december 2010 började revolterna i arabvärlden i Tunisien, den så kallade ”Arabiska våren” 

och tusental medborgare, både män och kvinnor, protesterade mot diktatorn Ben Ali och 

krävde hans avgång.7 En demokratiseringsprocess påbörjades och det första demokratiska 

allmänna och fria valet hölls i landet oktober 2011.8 Upproret i Tunisien, till skillnad från 

andra länder i regionen som har varit med i arabiska våren, utmärktes av en stark närvaro av 

kvinnor som strävade efter jämställdhet och rättvisa.9  Sedan revolutionen har det pågått en 

del ändringar i Tunisiens politiska system och lagstiftning, i vilka kvinnor har spelat en 

framträdande roll. En ny konstitution formades och ett pluralistiskt partisystem ersatte det 

gamla totalitära systemet.10 Trots att Tunisien anses ha gått mot jämställdhet, förblir många 

frågor angående kvinnors rättigheter olösta, som jämlik arvsrätt, 

kvinnors äktenskap (män kan gifta sig med icke-muslimska kvinnor, men kvinnor får inte 

gifta sig med icke-muslimska män), utbildning och tillgång till ekonomiska resurser.   

 

1.2 Frågeställning och syfte  

Eftersom Tunisien sedan självständigheten från Frankrike 1956 har varit en pionjär i MENA-

regionen vad det gäller kvinnors rättigheter, även under diktaturen, blir det intressant att 

undersöka hur jämställdhet ser ut efter övergången till demokrati. Det är också intressant att 

se om kvinnor har fått bättre alternativt sämre förutsättningar för att forma sin framtid jämfört 

med män efter demokratiseringen av landet. Tunisiska kvinnor har spelat en stor roll under 

och efter revolutionen och strävade efter bättre förutsättningar och mer jämställdhet.11 Frågan 

som uppstår några år efter den gamla regimens fall gäller tunisiska kvinnors situation efter 

övergången till demokrati. Det är viktigt att se om det har skett förändringar som gynnar 

kvinnor och jämställdhet. Enligt teorierna inom det statsvetenskapliga området, kan byte av 

styrelseskick och övergång till demokrati påverka jämställdhet på olika sätt. En del forskare är 

positiva och anser att övergång till demokrati leder till mer jämställdhet. En annan grupp av 

                                                           
7 ” Women and Arab Spring: Taking their place?” International Federation for Human Rights, 2012, S. 8. 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/femmesarabangbassdef.pdf, (Hämtad 2017-08-05). 

8
 ” Mänskliga rättigheter i Tunisien 2011”, Regeringskansliet Utrikesdepartementet, 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahU-

KEwiQiIG23O_TAhWJDCwKHU9MCbQQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.manskligarattig-

heter.se%2FDownloadCountryReport%2FGet%2F%3Ff%3DDM5%252FMellanostern%2Boch%2BNordaf-

rika%252FTunisien%252C%2BMR-rapport%2B2011.pdf&usg=AFQjCNF0lA7DHt7LRy1dVA4dn30d9qXuIg, 

(Hämtad 2017-04-05). 
9 ” Women and Arab Spring” International Federation for Human Rights, 2012, S. 8.  
10 Ibid, S. 10. 
11 Tønnessen,” Prospect for gender equality”, 2013, S. 1-3. 

 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/femmesarabangbassdef.pdf
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiIG23O_TAhWJDCwKHU9MCbQQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.manskligarattigheter.se%2FDownloadCountryReport%2FGet%2F%3Ff%3DDM5%252FMellanostern%2Boch%2BNordafrika%252FTunisien%252C%2BMR-rapport%2B2011.pdf&usg=AFQjCNF0lA7DHt7LRy1dVA4dn30d9qXuIg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiIG23O_TAhWJDCwKHU9MCbQQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.manskligarattigheter.se%2FDownloadCountryReport%2FGet%2F%3Ff%3DDM5%252FMellanostern%2Boch%2BNordafrika%252FTunisien%252C%2BMR-rapport%2B2011.pdf&usg=AFQjCNF0lA7DHt7LRy1dVA4dn30d9qXuIg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiIG23O_TAhWJDCwKHU9MCbQQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.manskligarattigheter.se%2FDownloadCountryReport%2FGet%2F%3Ff%3DDM5%252FMellanostern%2Boch%2BNordafrika%252FTunisien%252C%2BMR-rapport%2B2011.pdf&usg=AFQjCNF0lA7DHt7LRy1dVA4dn30d9qXuIg
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQiIG23O_TAhWJDCwKHU9MCbQQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.manskligarattigheter.se%2FDownloadCountryReport%2FGet%2F%3Ff%3DDM5%252FMellanostern%2Boch%2BNordafrika%252FTunisien%252C%2BMR-rapport%2B2011.pdf&usg=AFQjCNF0lA7DHt7LRy1dVA4dn30d9qXuIg
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forskare anammar en pessimistisk syn och hävdar att demokratiseringsprocessen kan skada 

jämställdhet och kvinnors rättigheter.12 Syftet med denna undersökning är att pröva teorierna 

om demokratisering och jämställdhet genom att jämföra jämställdheten i Tunisien före och 

efter demokratiseringens uppkomst. I denna uppsats ämnar jag se om det har skett en 

förändring vad gäller jämställdhet i Tunisien efter demokratiseringen och i så fall på vilket 

sätt. Jag kommer alltså att beskriva kvinnors förutsättningar jämfört med män före och efter 

diktaturens fall. Således är denna studie en fallstudie i vilken analyseras data från olika 

tidpunkter. Denna studie är beskrivande och har inga förklarande ambitioner. Min 

frågeställning är: Har det skett förändringar vad gäller jämställdhet i Tunisien efter 

demokratiseringens uppkomst och på vilket sätt? 

 

2 Teorianknytning 

Att studera demokratiserings påverkan på jämställdhet och kvinnors situation är ett 

omdebatterat ämne inom statsvetenskap. Nedan presenteras olika forskares syn på 

demokratisering och dess effekter på jämställdhet.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Relationen mellan jämställdhet och demokrati har ofta varit ett försummat ämne inom 

samhällsforskning. 13 Forskare inom området har varit mest intresserade av att undersöka 

relationen mellan demokrati och ekonomisk utveckling, fred och mänskliga rättigheter men 

det är få forskare som ägnat sig åt relationen mellan demokrati och jämställdhet. Enligt 

litteraturen som finns på området, är diskussionen om huruvida demokrati framkallar 

jämställdhet och kvinnors rättigheter omdebatterad. Samhällsforskare är inte enade om 

huruvida demokrati leder till jämställdhet.14  Å ena sidan hävdar en del forskare att demokrati 

tenderar stärka kvinnors ställning och jämställdhet. Richards och Gelleny exempelvis hävdar 

att demokrati och jämställdhet går hand i hand. De argumenterar för att det har visat sig att 

länder med hög grad av demokrati och som har en lång erfarenhet inom kvinnors rättigheter är 

                                                           
12 Caroline. Beer,” Democracy and Gender Equality”, Springer Science, Business Media, 2009, S. 213. 

Tillgänglig från: Uppsala Universitets Bibliotek, 

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs12116-009-9043-2, (Hämtad 2017-04-07).  
13 Ibid.  
14 Ibid.  

 

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007%2Fs12116-009-9043-2


 

4 

 

mer benägna att förespråka jämställdhet och att kräva feministisk policy.15 Ameni Jamal 

förklarar detta med att demokratier tenderar att säkra sin befolknings intresse och samhällets 

behov oavsett ras, genus eller bakgrund. Följaktligen anses demokrati gynna kvinnors 

rättigheter eftersom de utgör en fundamental komponent av samhället.16  Från detta perspektiv 

ger demokratier kvinnor, liksom män, möjligheter att göra sina röster hörda och driva sina 

intressen. Ytterligare en aspekt som kan förklara hur demokratisering kan medföra 

jämställdheten handlar om demokratins normer. Generellt sett förstärker demokrati normer av 

tolerans och integritet, vilket spelar en stor roll i främjandet av kvinnors rättigheter och 

jämställdhet. Dessutom ger demokratier möjligheter för kvinnor att mobiliseras och driva 

kvinnors intressen.17 Enligt denna synpunkt är demokratisering viktig för jämställdhet och 

främjandet av kvinnors rättigheter eftersom demokrati tar hänsyn till allas intresse.  

 

Å andra sidan anser en del forskare att demokratisering inte har en positiv koppling till 

kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vissa forskare ser på övergången från diktatur till 

demokrati som en risk för kvinnor och minoritetsgrupper.18 Liv Tønnessen förklarar denna 

risk med att även om demokratisering ger möjligheter för kvinnor att driva sina intressen, ger 

den också utrymme för extremistgrupper, såsom religiösa eller rasistiska grupper, att 

mobiliseras och påverka politiken, vilket negativt kan påverka jämställhet och kvinnors 

rättigheter.19 I samma kontext anser vissa forskare att demokratisering har en positiv påverkan 

på jämställdhet endast under vissa omständigheter. Dessa forskare menar att demokratisering 

är mest gynnsam för kvinnor när samhället anammar, i viss utsträckning, jämställdhetsnormer 

och är tolerant för kvinnors frihet och rättigheter.20  Valentine Moghadam påpekar att byte av 

styrelseskick kan medföra en positiv effekt på kvinnors mobilisering och jämställdhet i vissa 

fall men också kan ha motsatt effekt i andra. Empirin har visat att demokratisering har 

säkerställt jämställdhet i vissa länder men har försvagat kvinnors ställning i andra.21 Andrew 

                                                           
15 David L. Richards & Ronald Gelleny,” Women’s Status and Economic Globalization”, International Studies 

Quarterly, Vol.5, No 4, 2007, S. 855-876. Tillgänglig från: Uppsala Universitets Bibliotek. 
16 Amani. Jamal,” Democratic Governance and Women’s Rights in the Middle East and North Africa (MENA), 

Departement of Politics, Peinceton University, 2010, S. 3-4,  

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/43867/130389.pdf?sequence=1, (Hämtad 2017,04, 

09).  
17  Iibid S. 3-4. 
18 Beer,” Democracy and Gender Equality”, S. 213-215.  
19 Tønnessen. Liv,” Prospect for gender equality”, 2013, S. 1-3, 
20Jamal,” Democratic Governance and Women’s Rights”, S. 5-7,  
21 Marwa. Shalaby & Valentine.Moghadam, Empowering Women after the Arab Spring, New York, Springer 

Nature, 2016, S.195. Tillgänglig från: Uppsala Universitets Bibliotek, (Hämtad 04-05-09). 

 

https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/43867/130389.pdf?sequence=1
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Reynolds argumenterar för att om ett land har en lång erfarenhet av att kvinnor har rösträtt, är 

det mer benäget att förespråka jämställdhet än länder som nyligen har implementerat kvinnors 

rösträtt.22 Vilken effekt demokratisering har på kvinnors rättigheter beror följaktligen på de 

befintliga institutionella och normativa faktorer, som fanns på plats innan 

demokratiseringen.23 Valentine Moghadam skiljer i sin forskning mellan två typer av faktorer 

som påverkar kvinnors ställning i post-revolutionära samhällen: ” interna / endogena faktorer” 

och ” externa/ exogena faktorer”. Interna faktorer omfattar de befintliga genusrollerna 

(kvinnors legala status och sociala position samt lagar som berör kvinnor), graden av kvinnors 

mobilisering och närvaro i den politiska och sociala sfären innan demokratiseringens 

uppkomst, typ av politiskt system och partier samt det nya systemets institutionella avtal och 

förmåga att garantera fundamentala rättigheter och friheter. De externa faktorerna handlar om 

internationella relationer, krig och externa interventioner.24 

 

2.2 Teori och design  

Forskare inom statsvetenskap är inte enade om hur demokratiseringen av Mellanöstern och 

Nordafrika kan påverka kvinnors rättigheter och jämställdhet. En del forskare, som 

Tønnessen,25 Inglehart och Norris,26 har en pessimistisk syn och hävdar att 

demokratiseringsprocessen kan riskerar kvinnors rättigheter och jämställdhet. Andra forskare, 

som Moghadam, anammar en optimistisk syn på demokratisering och anser att en förbättring 

av jämställdhet och kvinnors rättigheter kan förekomma under vissa omständigheter vid 

övergång till demokrati.27 

Enligt pessimisterna kan demokratisering av MENA-regionen presentera en risk for kvinnors 

rättigheter eftersom det ger möjligheter för extremistgrupper att mobiliseras och påverka 

politiken. I fallet av Tunisien gav demokratiseringen möjligheter till det islamistiska partiet 

Ennahda (som har varit exkluderad från den politiska sfären under både Bourguibas och Ben 

                                                           
22 Andrew.Reynold,” Women in the Legislatures and Executives of the World: Knocking at the Highest Glass 

Ceiling”, Word Politics, Vol.51, No 4, 1999, S. 547-572. Tillgänglig från: Upssala Universitets Bibliotek. (Häm-

tad 04-05-09).  
23 Shalaby & Moghadam, Empowering Women, S. 195. 
24 Ibid, S. 195-196. 
25 Tønnessen,” Prospect for gender equality”, 2013, S. 1-3. 
26 Pippa.Norris &Ronald.Inglehart,”Islamic Culture and Democracy: Testing the ‘ Clash of Civilizations’ Thesis, 

Comparative Sociology, Vol 1, 2002, S. 236-263.Tillgänglig: Online, (Hämtad 2017-05-10). 
27 Shalaby & Moghadam, Empowering Women, S. 195. 
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Alis regimer) att komma till makten. Från detta perspektiv kan den starka närvaron av ett sånt 

parti i den politiska debatten negativt påverka jämställdheten i Tunisien. Pessimisterna 

argumenterar för att islamisternas syn på kvinnor inte stämmer överens med 

jämställdhetsnormer. Utifrån detta perspektiv kan islamisterna stå emot jämställdheten i 

arabvärlden eftersom de anammar en konservativ syn på kvinnors roll. De argumenterar vidare 

att om islamisterna kommer till makten i MENA-regionen vid de auktoritära regimernas fall, 

kommer detta att skada kvinnors ställning och jämställdhet.28 

Utifrån ett annat perspektiv, som är mindre skeptiskt, kan demokratisering under specifika 

förutsättningar leda till mer jämställdhet. Enligt optimisterna är icke- demokratier, som är 

toleranta för kvinnors rättigheter och som tidigare har haft erfarenhet av kvinnofrigörelse, mer 

benägna att stärka kvinnors ställning vid en övergång till demokrati än konservativa 

diktaturer.29 Egentligen uppfyller Tunisien många av de kriterierna som dessa optimister tar 

upp i sin forskning.  När det gäller de interna faktorerna, anses Tunisien ha en lagom grad av 

tolerans för kvinnors rättigheter jämfört med andra länder i regionen. Vid en undersökning 

som genomfördes av Freedom House år 2010, som fokuserade på graden av tolerans för 

kvinnors frigörelse i MENA-regionen, fick Tunisien den högsta rankningen med 3,6 poäng av 

fem.30 Ytterligare visar litteraturen att tunisiska kvinnor hade möjligheter att mobiliseras och 

delta i den politiska sfären innan demokratiseringens uppkomst. Feministiska organisationer 

och kvinnorörelser var synliga och aktiva redan innan revolternas utbrott.31 Dessutom har 

Tunisien en lång erfarenhet av att kvinnor får rösta jämfört med andra arabiska länder 

(kvinnors rösträtt implementerades i Tunisien sedan 1956). Slutligen var kvinnor i Tunisien 

närvarande i den politiska debatten både under Bourguibas och Ben Alis tider. När det gäller 

de externa faktorerna, har Tunisien varit under den franska kolonialismen från 1881 till 

1956,32 vilket anses har spelat en roll i att sprida liberala normer i det tunisiska samhället.33  

Dessa externa och interna faktorer kombinerade ökar sannolikheten att Tunisien skall bli mer 

                                                           
28 Norris & Inglehart,” Islamic Culture and Democracy”, Comparative Sociology, S. 236-263. 
29 Shalaby & Moghadam, Empowering Women, S. 195. 
30 Charrad,” Transitional law and contemporary problems”, S. 306.   
31 Valentine.Moghadam,” Explaining divergent outcomes of the Arab Spring: the significance of gender and 

women’s mobilizations” Politics, Groups, and Identities, 2017,S. 3-7, 

http://www.bakerinstitute.org/media/files/files/14df7571/PGI_Moghadam_Feb_2017.pdf#%5B%7B%22num%2

2%3A108%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2Cn

ull%5D, (Hämtad 2017-04-12). ; Charrad, Transitional law and contemporary problems, S. 306-308. 
32 ”Les relations franco-tunisiennes jusqu’à l’indépendance”, Ambassade de France á Tunis, 2016, 

https://tn.ambafrance.org/Les-relations-franco-tunisiennes, (Hämtad 2017-05-12). 
33 Charrad,” Transitional law and contemporary problems”, S. 306-310. 

 

http://www.bakerinstitute.org/media/files/files/14df7571/PGI_Moghadam_Feb_2017.pdf#%5B%7B%22num%22%3A108%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2Cnull%5D
http://www.bakerinstitute.org/media/files/files/14df7571/PGI_Moghadam_Feb_2017.pdf#%5B%7B%22num%22%3A108%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2Cnull%5D
http://www.bakerinstitute.org/media/files/files/14df7571/PGI_Moghadam_Feb_2017.pdf#%5B%7B%22num%22%3A108%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2Cnull%5D
https://tn.ambafrance.org/Les-relations-franco-tunisiennes
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jämställt efter övergången till demokrati. Från detta perspektiv blir Tunisien en most likely fall 

att bli mer jämställt.  

Genom att undersöka jämställdhet i Tunisien före och efter demokratiseringen 2011, ämnar 

jag testa både pessimisternas och optimisternas hypoteser om demokratisering och 

jämställdhet. Om det visar sig att Tunisien har blivit mer jämställt samt att kvinnor har fått en 

bättre ställning efter demokratiseringen, kan vi då säga att optimisternas hypotes har fått stöd. 

Däremot, om det visar sig att jämställdhet i Tunisien har blivit sämre, trots att sannolikheten 

för Tunisien att blir mer jämställt är maximerad, försvagas denna hypotes samtidigt som 

pessimisternas hypotes förstärkas. Då kan vi också generalisera till andra fall att 

demokratisering inte nödvändigtvis leder till bättre jämställdhet.  

 

3 Metod och material  

Nedan presenteras metoden och strategin som används för att besvara problemformuleringen.  

 

3.1 Metod och analysredskap  

För att kunna få en bild om jämställdhet i Tunisien före och efter demokratiseringens 

uppkomst, krävs det en specifik definition av begreppet jämställdhet samt relevanta 

operationella indikatorer som stämmer överens med den teoretiska definitionen.  Jämställdhet 

innebär att alla medborgare oavsett kön ska få lika stor tillgång till olika resurser och erbjudas 

samma möjligheter, förutsättningar, skyldigheter samt rättigheter att forma sina egna liv och 

bidra till samhällets utveckling inom alla områden. Jämställdhet gäller bland annat makt och 

politiskt inflytande, ekonomi, utbildning, hälsa, arbetsmarknad och integritet.34 För att mäta 

jämställdhet ämnar jag dela indikatorerna till tre huvudkategorier: förmåga, möjligheter och 

inflytande. Inom förmåga mäts tillgång till hälsa och utbildning.35 Under avsnittet hälsa 

studeras förväntad livslängd och vuxendödlighet efter kön. Utbildningsdelen undersöker andel 

kvinnor och män med åtminstone någon gymnasieutbildning samt genomsnittliga formella år 

av skolgång efter kön. Möjligheter delas till arbetskraft och ekonomiskt tillstånd. Under 

                                                           
34  ”Jämställdhet”, Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/, (Hämtad 04-

05-14).  
35 Beer,” Democracy and Gender Equality”, S. 213–217. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
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arbetskraften undersöks andel sysselsatta och arbetslösa efter kön. Inom ekonomiskt tillstånd 

studeras beräknad bruttonationalinkomst per capita samt tillgång till projektfinansiering efter 

kön. När det gäller inflytande, undersöks kvinnors representation i parlamentet och regeringen 

samt kvinnors ställning inom lagen.  

 

Tabell 1: Analysverktyg. 

Huvudkategorier  Indikatorer 

 

Förmåga  

                             Hälsa Utbildning 

1. Förväntad livslängd efter 

kön.  

2. Vuxendödlighet efter kön.  

 

1. Andel kvinnor/män med 

åtminstone någon 

gymnasieutbildning. 

2. Genomsnittliga år av skolgång 

efter kön. 

 

 

Möjligheter 

          Arbetskraften            Ekonomiskt tillstånd 

1. Andel sysselsatta efter 

kön. 

2. Andel arbetslösa efter 

kön. 

 

1. Beräknad bruttonational 

inkomst per capita efter kön. 

2. Tillgång till projektfinansiering 

efter kön.  

 

  

Inflytande 

        Politiskt    deltagandet  

1. Representation i 

regeringen. 

2. Representation i 

Parlamentet. 

                  Lagstiftning 

1. Kvinnor inom konstitutionen. 

2. Kvinnor inom familjerätt. 
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3.2 Strategin 

För att beskriva en företeelse i samhället räcker det inte med att presentera olika data och 

observationer om det undersökta fenomenet. Det krävs en relevant referenspunkt med vilken 

vi kan jämföra våra observationer. För att kunna beskriva jämställdhet före och efter 

demokratiseringens utbrott i Tunisien kommer jag använda förändringsstrategin genom att 

utnyttja tiden som en jämförelsepunkt.36 Detta betyder att jag kommer använda samma 

analysredskap vid två tidpunkter: före och efter bytet av styrelseskick 2011.  Syftet med detta 

är att se om det har skett en förändring gällande jämställdhet efter demokratiseringens 

uppkomst. För att avgränsa studien, kommer jag jämföra jämställdhet under de sista fyra åren 

innan diktaturens fall, från 2006 till slutet av 2010, samt fyra år efter demokratiseringens 

utbrott, från 2011 till 2015. 

 

3.4 Material 

För att besvara problemformuleringen krävs det att hitta källor som stämmer överens med de 

ovan presenterade indikatorerna. I datainsamlingsarbete kan man använda både existerande 

källor eller material som man skapar själv. På grund av begränsad tid kommer jag att använda 

endast existerande material. I denna uppsats kommer jag använda både kvantitativa och 

kvalitativa typer av material.  

Under kategorierna möjligheter och förmåga används databaser med statistik från 

Världsbanken, United Nations Development Programme, FN-förbundet och Institut national 

de statistique (tunisiska nationella institutet för statistik). När det gäller inflytande, använder 

jag i första delen databaser från Institut National de statistique och rapporter från 

Internationella förbundet för mänskliga rättigheter. Andra delen är baserad på 

lagstiftningsartiklar från tunisiska konstitutionen samt artiklar från Le Code de statut personel 

CPS (familjerätten). 

 

                                                           
36 Peter. Esaiasson et al., Metodpraktikan konsten att studera samhälle, individ och marknad, Visby, Norstedts 

Juridik, 2012, S. 146.  
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4 Kritisk granskning av metoden  

Denna uppsats är en jämförande fallstudie som utnyttjar tiden som jämförelsepunkt. 

Analysdelen bygger på att använda samma analysverktyg vid olika tidpunkter för att se om 

det har skett en förändring. Detta görs genom att avläsa om värdet på analysredskapet har 

förändrats över tiden.37 

Fördelen med denna metod är att man till viss utsträckning kan hantera problemet med 

nivåskattning.38 Genom att använda förändringsstrategi för att beskriva jämställdhet i 

Tunisien blir frågan inte om Tunisien har en hög eller låg grad av jämställdhet, för då uppstår 

det ett problem om var gränsen mellan hög och låg går. I det här arbetet vill jag snarare 

undersöka om jämställdhet förändrats efter övergången till demokrati jämfört med tidigare. I 

detta fall blir säkerheten större att dra slutsatser om jämställdhetsutveckling efter 

demokratiseringen än när man beskriver jämställdhet på ett absolut sätt.39 Däremot ger denna 

metod inte möjligheter att säga någonting om graden av förändring. Denna metod är lämplig 

så länge man bara vill tala om förändringsriktning.40 I detta fall är det bara möjligt att dra 

slutsatser om jämställdheten har förändrats eller inte i Tunisien efter demokratiseringen och i 

så fall i vilken riktning.41 

 En annan fördel med denna metod gäller validitet. När man använder en absolut 

nivåskattning är det viktig att man har en hög överenstämmelse mellan den teoretiska och den 

operationella definitionen. Däremot, när man använder tiden som jämförelsepunkt, räcker det 

med att ha lagom hög validitet för att kunna dra en intressant slutsats.42 Så länge 

analysredskapet ger möjligheter för att se förändringen över tid kan man dra en slutsats att det 

har skett en förändring i verkligheten angående den studerande företeelsen. Emellertid, 

uppstår det ett problem vad gäller valet av jämförelsepunkt. Det finns en risk att slutsatsen är 

beroende av i vilken tidpunkt jämförelsen börjar eller slutar.43 Det kan tänkas att det blir en 

annorlunda slutsats om jag använder en tidsintervall mellan 2008 och 2016 istället för 2006 

och 2015. Möjligheter till att generalisera slutsatser till andra fall blir följaktligen begränsade. 

                                                           
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid.  
40 Ibid. 
41 Ibid, S. 148. 
42 Ibid.  
43 Ibid, S. 147. 
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En annan nackdel är att det ibland är svårt att hitta data från samma tidpunkter till alla 

indikatorerna.  

Eftersom denna uppsats är baserad på både kvantitativa och kvalitativa data, är det svårt att 

påstå att reliabiliteten är hög. När det gäller den kvantitativa dataanalysen, kan man säga att 

det är sannolikt att man får samma resultat vid upprepning av samma forskningsprocess 

eftersom uppgiften i denna del är att avläsa om värden på analysredskapet har ökat eller 

minskat. Däremot kan det tänkas att man får annorlunda resultat vid upprepning av den 

kvalitativa dataanalysen eftersom det beror på hur man tolkar texter.  

 

5 Resultat och analys  

Resultat och analysdelen bygger på att reducera information och fakta hämtade från olika 

typer av material som avspeglar kvinnors situation jämfört med män före och efter 

demokratiseringen. Syftet med detta är att få en beskrivning av jämställheten i Tunisien efter 

övergången till demokrati.  Första steget i detta kapitel är, som jag har nämnt i metoddelen, att 

dela information och fakta till tre huvudkategorier: förmåga, möjligheter och inflytande. 

Därefter analyseras denna information för att se om det har skett förändringar vad gäller 

jämställdhet efter demokratiseringen och i så fall på vilket sätt. 

 

5.1 Förmåga  

För att kunna få en bild av jämställhet i ett land, är det viktigt att undersöka om staten erhåller 

kvinnor och män de fundamentala förutsättningarna för att kunna leva ett drägligt liv. Denna 

kategori innefattar två väsentliga aspekter: hälsa och utbildning. Syftet med detta kapitel är att 

se om det har skett en förändring vad gäller båda könens förmåga på den primära nivån före 

och efter demokratiseringens uppkomst. 
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5.1.1 Hälsa  

Hälsa är en viktig faktor för att individer ska leva ett bra och drägligt liv. Nedan undersökes 

hur hälsotillståndet för båda könen ser ut före och efter demokratiseringen. Syftet med detta är 

att se om kvinnor har fått bättre alternativt sämre förutsättningar för ett hälsosamt och drägligt 

liv jämfört med män.  

 

5.1.1.1 Förväntad livslängd vid födelsen  

Förväntad livslängd vid födelsen är ett mått som jämför genomsnittliga antal år en individ 

beräknas uppnå i en bestämd grupp. Detta mått används också för att få en överblick över 

livskvalitet i ett land.44 Eftersom det har visat sig att i moderna samhällen lever kvinnor i 

allmänhet längre än män är det icke relevant att diskutera skillnaden i förväntad livslängd 

mellan könen.45  Vad som kan vara relevant i detta fall är att titta på hur förväntad livslängd 

har utvecklats för båda könen över tiden. Nedan diskuteras hur förväntad livslängd för både 

kvinnor och män har varierat under det senaste decenniet.  

                  Tabell 2: Förväntad livslängd per år efter kön i Tunisien enligt världsbanken.46 

År  2006 2010 2011 2014 2015 

Kvinnor  76,872 77,039  77,053 77,257 77,392 

Män  72,112 72,3  72,315 72,529 72,675 

 

Tabell 2 visar att det har skett en ökning av förväntad livslängd för både kvinnor och män före 

och efter demokratiseringens uppkomst. Tabellen visar dock att utvecklingen inte har varierat 

lika kraftigt under de två undersökta perioderna (2006 till 2010 och 2011 till 2015). 

                                                           
44 ” Country Comparison: Life Expectancy at Birth”, Central Intelligence Agency, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html, (Hämtad 2017-04-14).  
45 ”Minskat barnafödande en orsak till att kvinnor lever längre än män”, Uppsala Universitet, 2016, 

http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=3194&typ=pm, (Hämtad 2017-04-16). 

46 ”Life expectancy at birth, female (years)”, Word Bank, 2016, 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?end=2014&locations=TN&start=2006&view=chart , 

(Hämtad 2017-04-16). ; ” Life expectancy at birth, male (years)”, Word Bank, 2016, 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?end=2014&locations=TN&start=2006&view=chart , 

(Hämtad 2017-04-16). 

 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2102rank.html
http://www.uu.se/press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=3194&typ=pm
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?end=2014&locations=TN&start=2006&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.MA.IN?end=2014&locations=TN&start=2006&view=chart
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Innan demokratiseringens uppkomst hade förväntad livslängd för både kvinnor och män ökat 

lite. Detta betyder att under de senaste fyra åren före bytet av styrelseskick hade det inte skett 

någon betydlig förbättring vad gäller individers livskvalitet och hälsoförutsättningar.  

Vid jämförelse av de två perioderna, ser man att den förväntade livslängden för båda könen 

ökat kraftigare under övergångsperioden än under de sista fyra åren före gamla regimens fall. 

Man kan säga att efter 2011 har det skett en utveckling av den förväntade livslängden för båda 

könen. Även om att man inte kan säga någonting om graden av utvecklingen kan man ändå 

påstå att kvinnors och mäns livskvalitet och hälsoförutsättningar förändrats på ett positivt sätt 

efter demokratiseringens uppkomst.  

 

5.1.1.2 Vuxendödlighet  

Detta mått avspeglar frekvensen av dödsfallen i en specifik population under en bestämd 

intervall. I detta avsnitt presenteras statistik som visar dödstal för kvinnor och män mellan 15 

och 60 år. Syftet med detta är att undersöka hur sannolikheten för män och kvinnor att dö 

innan de fyller 60 år har förändrats före och efter demokratiseringen.  

               Tabell3: Dödstal per 1000 kvinnor respektive män enligt Världsbanken.47 

År 2006 2007–2012 2013 2014 2015 

kvinnor 76,049 75,015 74,108 73,2 72,292 

Män 130,511 129,303 127,481 125,658 123,836 

.  

Tabell 3 visar att före demokratiseringens uppkomst hade dödstalen för båda könen minskat. 

Mellan 2007 och 2012 hade dödligheten varken minskat eller ökat. Detta kan tolkas som att 

under de senaste åren före gamla regimens fall och de första åren i övergångsperioden skedde 

det inte någon påtaglig förbättring vad gäller individers säkerhet och hälsoförutsättningar. 

Vid jämförelse av variationen i dödstal före och efter bytet av styrelseskick, ser man att lägst 

dödstal inträffade efter demokratiseringens uppkomst. Man kan säga att efter övergången till 

demokrati 2011, har det skett en positiv förändring vad gäller både mäns och kvinnors 

                                                           
47 ”Mortality rate, adult, female (per 1,000 female adults”, Word Bank, 2016, 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.AMRT.FE?end=2015&locations=TN&start=2006, (Hämtad 2017-

04-16). ; ”Mortality rate, adult, male (per 1,000 male adults)”, Word bank, 2016, 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.AMRT.MA?end=2015&locations=TN&start=2006, (Hämtad 2017-

04-16). 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.AMRT.FE?end=2015&locations=TN&start=2006
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.AMRT.MA?end=2015&locations=TN&start=2006
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dödlighet. Detta innebär att efter bytet av styrelseskick, har sannolikheten för både män och 

kvinnor att leva längre ökat. Att individers dödlighet har minskat efter 2013 på ett betydligt 

sätt, med tanke på att under de sista tre åren före diktaturens fall hade dödstalet inte minskat 

någonting, kan vara ett tecken på att båda könen har fått bättre förutsättningar vad gäller 

hälsa, livskvalitet och säkerhet efter demokratiseringens uppkomst. 

Data från tabell 2 och 3 visar att både män och kvinnor fick ökade möjligheter att leva längre 

och har ett hälsosamt och drägligt liv. Livskvalitet och hälsotillstånd har förändrats på ett 

positivt sätt för båda könen efter demokratiseringens uppkomst.  

 

5.1.2 Utbildning 

För att avspegla verkligheten vad gäller jämställdhet och kvinnors förmåga att bilda ett 

likvärdigt liv som män, är det nödvändigt att undersöka kvinnors samt mäns tillgång till 

utbildning. I detta avsnitt undersöks indikatorer som anger mäns och kvinnors deltagande i 

utbildning före och efter demokratiseringens uppkomst. Syftet med detta är att se om det har 

skett en förändring vad gäller båda könens möjligheter att utbilda sig efter övergången till 

demokrati. 

 

5.1.2.1 Andel kvinnor/män med åtminstone någon 

gymnasieutbildning 

Andel individer med åtminstone någon gymnasieutbildning är en indikator som anger andel 

individer som är 25 år eller äldre som har en gymnasial utbildning.  Nedan presenteras andel 

kvinnor respektive män som är 25 år eller äldre som har gått på gymnasiet (men inte 

nödvändigtvis slutfört en gymnasieutbildning) före och efter demokratiseringens uppkomst.  
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       Tabell 4: Andel kvinnor/män som åtminstone har någon gymnasieutbildning enligt FN.48 

År  2005 2010   2011  2013 2015 

Kvinnor 26,1 % 32,8 %     34% 35,4% 37,5% 

Män 42,9% 46,2%    47,3 % 48,3% 49,9% 

 

Tabell 4 visar att andel kvinnor och män som har en gymnasial utbildning var mindre än 50% 

under det senaste decenniet. Detta betyder att båda könen hade svåra förutsättningar att gå på 

gymnasium.  Emellertid visar tabellen att andel kvinnor liksom män som har en gymnasial 

utbildning ökat i allmänhet. Det är också tydligt att det föreligger en ojämlik könsfördelning 

på detta område. Andel män som har en gymnasial nivå har varit högre än kvinnor under hela 

perioden.  

Före demokratiseringen rådde det en påtaglig brist på jämlikhet vad gäller tillgång till 

gymnasiumsutbildning. År 2005 var det bara omkring en fjärdedel av kvinnor som hade gått 

på gymnasium. Emellertid hade 43% av män en gymnasial utbildning. Kvinnor hade sämre 

möjligheter än män att gå på gymnasium.  Det ät värt att nämna att under de senaste fem åren 

innan demokratiseringen, hade skillnaden mellan andel män och kvinnor som har en 

gymnasial utbildning minskat. Strax innan revolutionens utbrott, hade ungefär en tredjedel av 

kvinnor gått på gymnasium. Man kan säga att under denna period skedde det en utveckling i 

kvinnors tillgång till gymnasial utbildning, vilket ledde till att könsskillnaden på detta område 

blev mindre.  

 Efter övergången till demokrati, fortsatte utvecklingen men könsskillnaden kvarstår. Året 

2015 hade ungefär hälften av män en gymnasial utbildning, medan andelen kvinnor bara 

nådde 37%. Möjligheter för kvinnor att utbilda sig på gymnasial nivå förblir begränsade 

jämfört med män. Man kan dock säga att det har skett en utveckling på detta område efter 

demokratiseringen. Andel kvinnor och män som fick möjligheter att gå på gymnasium har 

ökat samt att könsskillnaden blivit mindre efter bytet av styrelseskick. Även om 

könsskillnaden kvarstår, kan man påstå att kvinnor och män fått mer jämlika möjligheter till 

                                                           

48 ”Population with at least some secondary education, female (% ages 25 and older)”, United Nations 

Development Programme, 2016, http://hdr.undp.org/en/indicators/23906, (Hämtad 2017-04-16). ; ”Population 

with at least some secondary education, male (% ages 25 and older)”, United Nations Development Programme, 

2016, http://hdr.undp.org/en/indicators/24006, (Hämtad 2017-04-16). 

 

 

http://hdr.undp.org/en/indicators/23906
http://hdr.undp.org/en/indicators/24006
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utbildning på gymnasial nivå. Det har skett en positiv förändring vad gäller kvinnors tillgång 

till gymnasieutbildning och jämställdhet på detta område.  

 

5.1.2.2 Genomsnittliga år av skolgång efter kön  

Genomsnittliga år av skolgång är ett mått som indikerar hur många år av formell utbildning en 

25 årig person i genomsnitt har gått.  Nedan presenteras statistik angående kvinnors och mäns 

genomsnittliga år av skolgång innan och efter demokratiseringen.  

Tabell 5: Genomsnittliga år av skolgång efter kön i Tunisien enligt FN.49 

År  2005 2010 2011 2012 2015 

Kvinnor 4,6 5,7 6,0 6,3 6,7 

Män 6,9 7,6 7,6 7,6 7,8 

 

Tabell 5 visar att mellan 2005 och 2015 hade det skett en ökning av antal år av formell 

utbildning för både kvinnor och män. Detta innebär att under det senaste decenniet har båda 

könen fått bättre möjligheter att gå till skolan och utbilda sig. Tabellen visar också att det 

föreligger en skillnad mellan könen vad gäller antal år av utbildning. Genomsnittliga år av 

skolgång har alltid varit högre för män än för kvinnor under hela perioden.  Emellertid har 

skillnaden mellan könen angående genomsnittliga år av skolgång varierat över tiden. 

Under Ben Alis regim förelåg det en skillnad mellan könen vad gäller genomsnittliga år av 

utbildning. År 2005 studerade män i allmänhet 2,3 år längre än kvinnor. Män hade således 

större tillgång till utbildning än kvinnor under denna period. Skillnaden i genomsnittliga år av 

skolgång mellan män och kvinnor har börjat minska redan före övergången till demokrati. 

Strax före demokratiseringens uppkomst, hade skillnaden i genomsnittliga år av skolgång 

minskat till 1,9 år.  

Efter demokratiseringens uppkomst har antal år av skolgång för kvinnor ökat. Denna 

utveckling har bidragit till att könsskillnaden på detta område blivit ännu mindre. Även om 

män fortfarande har bättre möjligheter än kvinnor att studera längre, kan man säga att det har 

skett en positiv förändring i detta område. Detta kan tolkas som att kvinnor har fått ökade 

                                                           
49 ”Mean years of schooling, female (years)”, United Nations Development Programme, 2016, 

http://hdr.undp.org/en/indicators/24106, (Hämtad 2017-04-17). ; ”Mean years of schooling, male (years)”, 

United Nations Development Programme, 2016, http://hdr.undp.org/en/indicators/24206, (Hämtad 2017-04-17). 

 

http://hdr.undp.org/en/indicators/24106
http://hdr.undp.org/en/indicators/24206
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möjligheter för längre utbildning samt att det har blivit mer jämlik könsfördelning vad gäller 

utbildningsnivå.  

Tabell 4 och 5 ger en överblick på hur utbildningsförutsättningar för båda könen har varierat 

före och efter övergången till demokrati.  De ovan undersökta indikatorerna antyder på att 

kvinnor fortfarande ligger bakom män vad gäller utbildning.  Kvinnor har fortfarande inte fått 

lika stora möjligheter som männen att utbilda sig. Man kan dock säga att generellt sett har det 

skett en positiv utveckling efter demokratiseringens uppkomst eftersom båda könen har fått 

ökade tillgångar till utbildning samt att könsskillnaden har blivit mindre.  Denna utveckling 

kan tolkas som att individer allmänt har fått bättre och mer jämlika möjligheter till utbildning 

och bättre förmåga att forma sin framtid och bidra till samhällets utveckling efter 

demokratiseringens uppkomst.Det som är intressant med denna utveckling är att den 

egentligen inte motsäger pessimisternas teori om demokratisering och jämställdhet. 

Pessimisternas hypotes bygger på att demokratiseringen av MENA-regionen kan skada 

kvinnors rättigheter eftersom den ger möjligheter till att islamisterna kommer till makten.  Att 

kvinnors tillgång till utbildning har blivit bättre även när det islamistiska partiet Ennanhdha 

erhöll makten i Tunisien 2011, förklaras med det faktum att islamisterna inte motsätter sig 

kvinnors utbildning. Inom den islamiska ramen är det en religiös plikt för alla muslimer att 

söka kunskap.50 Muslimska kvinnor är således uppmuntrade att utbilda sig för att kunna bli 

bra fruar och mödrar. 

Eftersom jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska få lika stor möjlighet att ha ett bra 

liv och kunna forma sin framtid och bidra till samhället, var det viktigt att först undersöka 

båda könens förutsättningar på en primär nivå. Under kapitlet ”förmåga” undersöktes både 

kvinnors och mäns förutsättningar vad gäller hälsa och utbildning före och efter revolutionens 

utbrott 2011. De undersökta indikatorerna visar att det har skett en positiv förändring i både 

kvinnors och mäns livskvalitet och hälsoförutsättningar samt tillgång till utbildning. Detta 

antyder att båda könen har fått bättre möjligheter till ett drägligt liv, forma sin framtid och 

bidra till samhällets utveckling efter demokratiseringen.  När det gäller könsskillnaden på 

dessa områden kan man också påstå att det har skett en positiv förändring. Det har blivit mer 

jämställt vad gäller individers förutsättningar på en primär nivå. Egentligen stämmer detta 

resultat överens med Ameni Jamals hypotes i vilken hon hävdar att demokratisering bör vara 

                                                           
50 Jamal,” Democratic Governance and Women’s Rights”, S. 17. 
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gynnsam för kvinnor eftersom demokratier strävar efter att tillgodose sin befolknings behov 

oavsett kön.51 

Nästa kapitel undersöker jämställdhet vad gäller praktiska möjligheter och ekonomiska 

resurser. 

 

5.2 Möjligheter  

Att undersöka jämställdhet i ett land handlar i stort sätt om att studera olika förutsättningar 

och praktiska möjligheter som erhålls för båda könen att forma sin framtid och bilda en 

framgångsrik karriär. Dessa praktiska möjligheter består av deltagandet i arbetslivet, ställning 

på arbetskraften och tillgång till ekonomiska resurser. Detta kapitel ägnas åt att studera 

kvinnors tillgång till jobb och deras ekonomiska situation jämfört med män före och efter 

bytet av styrelseskick 2011. Syftet med detta är att se om det har skett en förändring vad 

gäller jämställdhet inom arbetsmarknaden och den ekonomiska situationen efter 

demokratiseringen.  

 

5.2.1 Arbetskraften 

 För att undersöka skillnaden i möjligheter mellan kvinnor och män att forma sin framtid och 

bidra till samhället är det nödvändigt att undersöka könsfördelning inom arbetskraften.  

Arbetskraften utgörs av andel sysselsatta och arbetslösa individer.52 I denna del undersöks 

andel sysselsatta samt arbetslösa efter kön.  

 

                                                           
51 Ibid, S. 3–4. 
52 Isabelle. Schermer, ”Definitioner på arbetsmarknad”, Ekonomifakta, senaste uppdaterad 2017-01-26, 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsmarknadens-uppdelning/Definitioner-pa-

arbetsmarknaden/, (hämtade 2017-04-19). 

 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsmarknadens-uppdelning/Definitioner-pa-arbetsmarknaden/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsmarknadens-uppdelning/Definitioner-pa-arbetsmarknaden/
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5.2.1.1 Sysselsättning efter kön 

Sysselsättning är en indikator som redovisar andel individer som är arbetsföra (mellan 15 och 

75 år) och som har ett betalt jobb.53 Nedan presenteras andel kvinnor respektive män som är i 

arbetsför ålder och som är deltagande i arbetslivet.   

Tabell 6: Andel sysselsatta efter kön i Tunisien enligt tunisiska nationella institutet för 

statistik.54 

År  2006/2010 2011 2012 2013 2015 

Kvinnor  27% 27,3% 27,2% 27,7% 28,2% 

Män  73% 72,7% 72,8% 72,3% 71,8% 

  

Enligt tabell 6 representerade kvinnor ungefär 27% av det totala antalet sysselsatta individer 

före demokratiseringen uppkomst. Denna period präglades av en manlig dominans på 

arbetsmarknaden. Könsskillnaden har varit stabil mellan 2006 och 2010. Enligt tabellen har 

det inte skett någon utveckling vad gäller kvinnors tillgång till betalt jobb under de senaste 

fem åren före gamla regimens fall.  Detta kan tolkas som att kvinnor hade svåra 

förutsättningar jämfört med män att komma in på arbetsmarknaden.  Trots att den gamla 

presidenten Ben Ali förespråkade kvinnors rättigheter, samt att kvinnor presenterade 50 % av 

andelen arbetsföra i Tunisien, var kvinnors möjligheter till jobb begränsade jämfört med 

mäns.55 

Efter demokratiseringens uppkomst har det skett en marginell utveckling vad gäller 

jämställdhet i sysselsättning. Andel sysselsatta kvinnor har ökat men könsskillnaden på detta 

område förblir framstående.  Arbetsmarknaden är fortfarande kraftigt dominerad av män. Man 

kan dock påstå att det har skett en liten utveckling efter bytet av styrelseskick.  Med tanke på 

att under de senaste fem åren innan gamla regimens fall har andel sysselsatta kvinnor inte ökat 

någonting, kan man säga att det har skett en positiv förändring efter övergången till 

demokrati. Däremot kan man inte betrakta denna utveckling som ett stort framsteg mot 

jämställdhet, speciellt när man jämför det med utvecklingen inom utbildning.  

                                                           
53 Ibid.  
54 ”Rapport National en Genre”, Statistiques Tunisie, 2015, S. 29-31, 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_national_genre_tunisie_2015_fr.pdf, (Hämtad 2017-04-20).   
55 ” Rapport National en genre”, Statistiques Tunisie, S. 29-31.;” Women and Arab Spring”, International 

Federation for Human Rights, S. 8-13.  

 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/rapport_national_genre_tunisie_2015_fr.pdf
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Jämfört med män har kvinnor fortfarande svårare förutsättningar att komma in på 

arbetsmarknaden och bygga sina egna karriärer. Trots att den nya konstitutionen fastställer 

jämställdhetsprincipen i alla områden råder det fortfarande en påtaglig ojämlik könsfördelning 

när det gäller sysselsättning.56 

 

5.2.1.2 Arbetslöshet efter kön 

  
För att få en bild om kvinnors deltagande i arbetslivet och jämställdhet inom arbetsmarknaden 

är det nödvändigt att undersöka arbetslösheten för både män och kvinnor. Denna del fokuserar 

på variationen i arbetslösheten för kvinnor respektive män i Tunisien före och efter 

demokratiseringens uppkomst. Syftet med detta är att se om det har skett en förändring inom 

detta område efter övergången till demokrati. Nedan presenteras andel arbetslösa kvinnor och 

män före och efter 2011.  

Tabell 7: Arbetslöshet efter kön i Tunisien enligt tunisiska nationella institutet för statistik.57 

ÅR  2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinnor 15,1 % 18,9% 27,4% 25,6% 23,0% 22,2% 22,5% 

Män 11,5% 10,9% 15,0% 14,6% 13,3% 11,4% 12,5% 

 

Tabell 7 visar hur arbetslösheten har varierat i olika grad beroende på könen mellan 2006 och 

2015. Under det senaste decenniet har andelen män och kvinnor som saknar betalt jobb ökat. 

Arbetslösheten har dock främst drabbat kvinnor.  

Mellan 2006 och 2010 uppgick andelen arbetslösa kvinnor från 15% till 19%. Detta tolkas 

som att kvinnors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden har blivit sämre under denna 

period. Till skillnad från kvinnor har andelen män som saknar betalt arbete minskat. Män fick 

ökade möjligheter till betalt jobb.  Detta ledde till att könsskillnaden i detta område blev ännu 

större.  

Efter övergången till demokrati, har möjligheter till jobb blivit sämre för både män och 

kvinnor. År 2011 utmärktes av en snabb ökning av arbetslösheten för båda könen. Emellertid 

                                                           
56 ” Tunisia’s Constitution of 2014”, Översattad av UNDP, Constitute Project, 2017, 

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf, (Hämtad 2017-04-22). 
57 ” Rapport National en Genre”, Statistiques Tunisie, S.32. 

 

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf
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har arbetslösheten ökat mer för kvinnor än för män. Könsskillnaden i detta område var mest 

markant i början av demokratiseringsprocessen mellan 2011 och 2013, då islamistpartiet 

Ennahdha dominerade makten i Tunisien.58 Mellan 2013 och 2015 har andel arbetslösa 

kvinnor minskat. Det är värt att nämna att sedan 2013 tappade Ennahda partiet en del av sin 

makt.59 Även om arbetslösheten för kvinnor minskat under den senaste perioden, förblir den 

högre än den var innan övergången till demokrati. Kvinnors möjligheter att komma in i 

arbetslivet har blivit ännu mer begränsade.  

När det gäller jämställdhet inom arbetsmarknaden generellt, kan man inte säga att det har 

skett en påtaglig utveckling varken före eller efter demokratiseringen. De undersökta 

indikatorerna visar att arbetslösheten för kvinnor har ökat medan sysselsättningen förblev 

stabil under den senaste perioden innan demokratiseringen. Detta innebär att under de senaste 

fem åren före övergången till demokrati har kvinnor inte fått bättre möjligheter att jobba och 

bygga sin karriär. Under samma period har arbetslösheten för män minskat och 

sysselsättningen ökat. Detta ledde till att könsskillnaden inom arbetsmarknaden blev större. 

Under övergångsperioden, mellan 2011 och 2012, då det islamiska partiet erhöll makten i 

Tunisien, har andel sysselsatta kvinnor minskat och arbetslösheten ökat. Det är värt att nämna 

att könsskillnaden inom arbetsmarknaden var kraftigast under denna fas. Kvinnor fick under 

denna period sämre möjligheter till jobb än under den gamla regimen. Sedan 2013 efter att 

islamisterna överfört makten till teknokraterna60 har kvinnors möjligheter till att komma in i 

arbetslivet blivit bättre (eftersom arbetslösheten minskat samt att andel sysselsatta kvinnor 

ökat).  Mellan 2013 och 2015 har könsfördelningen i arbetsmarknaden blivit bättre än den var 

i början av demokratiseringsprocessen. Man kan således inte säga det har skett en positiv 

förändring vad gäller jämställdhet inom arbetsmarknaden eftersom möjligheter till betalt jobb 

har blivit ännu sämre för kvinnor under övergångsperioden.  

 

 

                                                           
58 Alexis. Arieff & Carla E. Humud, ”Political transition in Tunisia”, Congressional Research Service, 2015, 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS21666.pdf, (Hämtad 2017-04-25). 
59 Ibid.   
60 Ibid.  

https://fas.org/sgp/crs/row/RS21666.pdf
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5.2.2 Ekonomiskt tillstånd 

För att få en bild om jämställdhet och förutsättningar som kvinnor och män erbjuds i 

samhället är ekonomiskt tillstånd en viktig faktor att undersöka. I denna del analyseras 

statistik som avspeglar den ekonomiska skillnaden mellan könen i Tunisien och hur den 

varierade under det senaste decenniet. Syftet med detta är att se om det har skett en förändring 

vad gäller jämställhet i det ekonomiska tillståndet efter demokratiseringens uppkomst. 

 

5.2.2.1 Beräknad bruttonationalinkomst per capita efter kön  

Nedan presenteras beräknad bruttonationalinkomst per capita för kvinnor och män både före 

och efter demokratiseringen. BNI per capita är ett mått som tar hänsyn till inkomsten till och 

från landet. 61 Syftet med detta är att få en bild om inkomstskillnaden mellan könen och hur 

den utvecklades under det senasta decenniet. 

Tabell 8: BNI per capita i dollar efter kön i Tunisien enligt FN.62  

År 2005 2010 2011 2012 2013 2015 

Kvinnor 3571$ 4547$ 4400$ 4555 $ 4600$ 4662$ 

 Män 13 377$ 15 701$ 15 142$  15 622 $ 15 800$ 15 967$ 

   

Tabell 6 visar att BNI per capita är högre för män än för kvinnor både före och efter 

demokratiseringen. Under det senaste decenniet har beräknad bruttonationalinkomst ökat för 

båda könen. Detta antyder att både män och kvinnor har fått bättre ekonomiska 

förutsättningar. Dock var ökningen i BNI per capita större för män än för kvinnor både före 

och efter demokratiseringen.  

Under de sista fem åren innan övergången till demokrati var det en påtaglig ojämlik 

könsfördelning i BNI per capita. Mellan 2005 och 2010 har BNI för både män och kvinnor 

ökat. Denna ökning har dock varit mer gynnsam för män än för kvinnor. Detta ledde till att 

könsskillnaden på detta område blev ännu mer markant. Skillnaden i BNI mellan könen 

                                                           
61 Fredrik Carlgren, ”BNI” Ekonomifakta, Senast uppdaterad 2017-02-28, 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNI/, (Hämtad 2017-04-26). 
62 ”Estimated gross national income per capita, male (2011 PPP$), ”United Nations Development Programme, 

2016, http://hdr.undp.org/en/indicators/123606, (Hämtad 2017, 04, 27).; ”Estimated gross national income per 

capita, female (2011 PPP$)”, United Nations Development Programme, 2016, 

http://hdr.undp.org/en/indicators/123506, (Hämtad 2017, 04, 27). 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNI/
http://hdr.undp.org/en/indicators/123606
http://hdr.undp.org/en/indicators/123506
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beräknas med 11 154$ året 2010.  Detta innebär att före bytet av styrelseskick var kvinnors 

ekonomiska situation sämre än männens. Kvinnor och män hade olika förutsättningar när det 

gäller tillgång till ekonomiska resurser. 

 Denna ojämlikhet i BNI per capita har inte blivit bättre efter demokratiseringen. Tvärtom, 

könsskillnaden ökade från 11 154 $ året 2010 till 11 305$ året 2015. Under denna period har 

BNI för båda könen ökat. Emellertid har denna ökning varit lite kraftigare för män än för 

kvinnor.  Detta ledde till att könsskillnaden i BNI blev ännu större. Under övergångsperioden 

har män fått bättre inkomster och mer tillgång till ekonomiska resurser än kvinnor. Kvinnors 

ekonomiska förutsättningar för att forma sin framtid och bidra till samhället förblir 

begränsade jämfört med mäns. Man kan således inte säga att det efter demokratiseringen har 

blivit mer jämställt vad gäller inkomster och ekonomiskt tillstånd. 

 

5.2.2.2 Tillgång till projektfinansiering efter kön 

Att båda könen skall få samma förutsättningar och möjligheter för att forma sin framtid och 

bidra till samhället innebär i stort sätt att kvinnor och män skall ha samma tillgång till 

finansiellt stöd och ekonomisk hjälp.  I denna del undersöks kvinnors respektive mäns tillgång 

till finansiering före och efter demokratiseringen.  

Figur 1: Utveckling av antal finansierade projekt efter kön enligt tunisiska nationella 

institutet för statistik.63 

 

kvinnor  Män 

                                                           
63 ”Rapport National en Genre”, Statistiques Tunisie, S. 36.  
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Det senaste decenniet har präglats av en påtaglig ojämlik könsfördelning när det gäller 

finansiellt stöd och ekonomisk hjälp. Enligt figur 1 föreligger det en stor skillnad mellan 

könen när det gäller antal projekt som blir godkända samt finansierade av BFPME (BFPME 

är Små och medelstora företags finansierings bank) både före och efter demokratiseringen.  

Fem år före gamla regimens fall saknade båda könen bra möjligheter till ekonomiskt stöd. 

Figur 1 visar att sedan 2006 fick män ökade möjligheter till ekonomiskt stöd.  Enligt tunisiska 

nationella institutet för statistik, var andelen godkända projekt som initierades av kvinnor bara 

17% av alla finansierade projekt under de senaste fem åren innan demokratiseringen.64 Till 

skillnad från män, har kvinnor under denna period inte erbjudits stora möjligheter till 

projektfinansiering.65 Detta ledde till att den ojämlika könsfördelningen på detta område 

växte.  

Under den första perioden efter demokratiseringen har antalet godkända projekt för 

finansiering minskat allmänt.66  Detta tolkas som att möjligheter till ekonomiskt stöd har blivit 

sämre för båda könen efter bytet av styrelseskick. Könsskillnaden på detta område var störst 

år 2011, då andelen godkända projekt som initierades av kvinnor var 15,61% av alla 

godkända projekt. Figur 1 visar att antalet godkända projekt för finansiering fortsatte minska 

för båda könen efter 2011.  Att antalet finansierade projekt har blivit färre innebär att kvinnors 

tillgång till ekonomiskt stöd samt möjligheter till att starta egna projekt och bidra till 

samhällets utveckling har blivit sämre under denna period.  Även om könsskillnaden har 

minskat mellan 2012 och 2015, förblir den större än vad den var mellan 2005 och 2006.  Vid 

jämförelse av de två undersökta perioderna, kan man inte säga att det har skett en positiv 

förändring vad gäller kvinnors tillgång till ekonomiskt stöd och jämställdhet på detta område 

efter demokratiseringen.  

De undersökta indikatorerna under denna del visar att det fortfarande råder en påtaglig 

skillnad mellan män och kvinnor vad gäller inkomster, tillgång till finansiering och 

ekonomiskt stöd i allmänhet. Denna ojämlika könsfördelning i ekonomiska resurser och 

finansiella möjligheter resulterar i en bristande möjlighet för kvinnor att vara självständiga, 

forma sin framtid och bidra till samhällets utveckling. Generellt sett kan man inte säga att det 

har skett en positiv förändring vad gäller jämställdhet på detta område. 

                                                           
64 Ibid, S. 35-36. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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Jämställdhet handlar i stort sätt om att båda könen skall ha samma möjligheter att bygga sin 

karriär, vara självständiga och bidra till samhällets utveckling. De undersökta indikatorerna 

under kapitlet ”möjligheter” visar att det i fallet Tunisien inte har skett en positiv förändring 

vad gäller kvinnors tillgång till arbetsmarknaden och finansiellt stöd jämfört med män efter 

demokratiseringens uppkomst. Enligt den optimistiska synen på demokratisering skall 

övergång till demokrati bidra till att kvinnor och män får mer jämlika möjligheter att forma 

sitt eget liv samt bidra till samhällets utveckling. Resultat från kapitlet ”möjligheter” bekräftar 

ej denna hypotes. Efter demokratiseringens uppkomst har kvinnor och män i Tunisien inte 

blivit mer jämställda vad gäller praktiska möjligheter och ekonomiskt tillstånd. 

 Med tanke på islamisternas konservativa syn på kvinnors roll i samhället samt att kvinnors 

tillgång till arbetsmarknaden och projektfinansiering har blivit sämre när Ennahdha erhöll 

makten i Tunisien kan man påstå att islamisternas starka inflytande under övergångsperioden 

har bidragit till att kvinnors möjligheter förblir begränsade. Detta stämmer överens med 

pessimisternas hypotes i vilken de hävdar att demokratiseringen av MENA-regionen kan leda 

till en större brist på jämställdhet.    

 

5.3 Inflytande  

För att mäta jämställdhet är det nödvändigt att undersöka kvinnors deltagande i 

beslutsfattande samt vilka rättigheter lagen garanterar för båda könen. Detta kapitel ägnas åt 

att studera kvinnors deltagande i den politiska sfären under det senaste decenniet. Syftet med 

detta är att se om det skett en förändring vad gäller kvinnors politiska inflytande efter 2011.   

 

5.3.1 Politisk representation 

Kvinnors deltagande i beslutsfattande är en viktig faktor för att skildra kvinnors politiska 

inflytande. Nedan undersöks kvinnors representation i regeringen och parlamentet före och 

efter demokratiseringen.  
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5.3.1.1 Representation i regeringen 

Eftersom den anses vara en viktig maktapparat i det nya tunisiska politiska systemet, är det 

nödvändigt att undersöka kvinnors representation i regeringen.67 Nedan presenteras hur 

kvinnors representation i regeringen varierat före och efter demokratiseringens uppkomst. 

Tabell 7: Andel kvinnor i regeringskanslier enligt tunisiska institutet för statistik och FIDH.68 

År 2010 Januari 2011-

mars 2013  

Mars -

December 2013 

Januari 2014-

januari 2015 

Januari 2015-

januari 2016 

Andel  

Kvinnor 

8,8% 

 

8,1% 

 

7,9% 10,3% 19,5% 

 

Enligt tabell 7 råder det en ojämlik könsfördelning i regeringen både före och efter 

demokratiseringens uppkomst. Den verkställande makten har varit manligt dominerad under 

det senaste decenniet.  

Trots att den förre presidenten Ben Ali har påstått att han förespråkar kvinnors rättigheter69, 

rådde det en ojämlik könsfördelning i regeringen under de sista åren innan hans regims fall. 

Under denna period var det få kvinnor som uppnådde posten som statssekreterare eller 

minister. Strax före revolutionens utbrott var endast fyra av totalt 45 poster tagna av kvinnor i 

den dåvarande regeringen: en minister och tre statssekreterare, vilket utgör 8,8 % av alla 

regeringens poster.70 Innan övergången till demokrati hade kvinnor begränsade möjligheter att 

delta i den verkställande makten jämfört med män.   

Under övergångsperioden har kvinnors representation varierat. Under det första demokratiska 

valet 2011, vann det islamistiska partiet Ennahdha majoriteten av rösterna och bildade 

därigenom den nya regeringen. Hamadi Jebalis regering (den tunisiska regeringen mellan 

2011 och 2013) innefattade bara tre kvinnor av totalt 41 regeringstjänster: två ministrar och en 

statssekreterare.71 Ali Larrayedh, en av Ennahdha-partiets mest framträdande figurer, 

efterträdde Hamadi Jebali och ledde regeringen mellan mars och december 2013. Andelen 

kvinnor i Larrayedhs regering var totalt 7,9 % och infattade endast en kvinnlig minister.72  I 

                                                           
67  ” Tunisia’s Constitution of 2014”, 2017. 
68 ” Women and Arab Spring”, International Federation for Human Rights, S. 11-12.; ”Rapport National en 

genre”, Statistiques Tunisie, S. 55-56. 
69 Sophie. Bessis, ”Le féminisme institutionnel en Tunisie”. 
70 ” Women and Arab Spring”, International Federation for Human Rights, S. 11.  
71 ” Rapport National en Genre”, Statistiques Tunisie, S. 57. 
72 Ibid.  
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början av övergångsprocessen (2011–2013) försämrades kvinnors närvaro i den verkställande 

makten ytterligare. Könsskillnaden i regeringen har blivit större än den var innan övergången 

till demokrati. Kvinnor blev sämre representerade och fick mindre inflytande i beslutsfattande 

under första perioden efter demokratiseringen. Man kan säga att under perioden då 

islamisterna ledde regeringen har det inte skett en positiv förändring vad gäller kvinnors 

representation och inflytande i den verkställande makten. 

I regeringen som bildades januari 2014 av Mehdi Jomaa erhöll kvinnor 10,5 % av alla 

regeringens poster. Habib Essids regering som formades januari 2015 innefattade fem 

kvinnliga statssekreterare och tre ministrar, vilket utgör 19,5% av alla regeringens poster.73 

Det är värt att nämna att sedan 2014 tappade Ennahdha en del av sin makt. December 2013 

överförde Ennahdha med konsensus makten till en teknokrat regering.74 December 2014 vann 

det sekulära partiet Nidaa Touness majoriteten i valet och erhöll makten. Sedan 2014 har 

kvinnor fått bättre representation i regeringen. Kvinnor fick bättre möjligheter att delta i 

beslutprocessen jämfört med de sista åren före demokratiseringen och början av 

övergångsperioden. Det råder dock fortfarande en påtaglig ojämlik könsfördelning i 

regeringen. Det verkställande organet är alltjämt dominerat av män, vilka erhåller mer än 80% 

av alla regeringens viktigaste tjänster.  

Strax efter övergången till demokrati, då islamisterna erhöll makten, minskade kvinnors 

representation i regeringen. Två år senare, när Ennahdha inte längre hade lika stort inflytande, 

ökade kvinnors deltagande i det verkställande organet. Man kan säga att efter 

demokratiseringen skedde en positiv förändring vad gäller kvinnors deltagande i regeringen, 

fast denna utveckling skedde endast när islamisterna tappade en del av sin makt.  
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5.3.1.2 Representation i parlamentet 

L'Assemblée des représentants du peuple, ARP, är den lagstiftande församlingen som är 

ansvarig att anta lagar samt beslutsfatta om olika viktiga angelägenheter i Tunisien.75 För att 

få en bild om jämställdhet vad gäller politiskt inflytande och beslutsfattande, är det relevant 

att undersöka kvinnors deltagande i den lagstiftande församlingen. Nedan presenteras 

kvinnors representation i ARP och hur den varierade före och efter demokratiseringens 

uppkomst. 

Tabell 8: Kvinnors representation i den lagstiftande församlingen enligt tunisiska institutet för 

statistik och FIDH.76 

ÅR  Val 2009  Val 2011 Val 2014 

Andel kvinnor i APR 27,6% 27,2% 31,3% 

 

Enligt tabell 8 har kvinnors närvaro i det lagstiftande organet inte varierat mycket under det 

senaste decenniet. Man kan dock säga att kvinnors representation i den lagstiftande 

församlingen är bättre än kvinnors deltagande i det verkställande organet.  

Strax före gamla regimens fall var det 59 kvinnliga ledamöter i ARP av totalt 214 

parlamentariker.77 Under den tiden krävde det då dominerande politiska partiet RCD en 

kvotering på 30% kvinnor på partivallistor.78 Kvinnors deltagande i det lagstiftade organet 

under denna period var inte markant jämfört med män. Det rådde en ojämlik könsfördelning i 

ARP. Detta tolkas med att kvinnor hade inte lika stora möjligheter som män att ställa upp i val 

och bygga en politisk karriär. 

Könsskillnaden i parlamentet blev lite större i början av övergångsperioden. Efter det första 

demokratiska valet oktober 2011, vars syfte var att forma en församling för att lagstifta en ny 

konstitution för republiken, erhöll kvinnor 59 av totalt 217 stolar i ARP.79 Under denna period 

var kvinnors representation sämre än vad den var under den gamla regimen.  Det är värt att 

nämna att under valet 2011 vann det islamiska partiet Ennahdha majoriteten med 37%.  

                                                           
75 ” Tunisia’s Constitution of 2014”, 2017. 
76 ” Women and Arab Spring”, S. 11-12.;” Rapport National en genre”, S. 55-56.  
77 ” Women and Arab Spring”, S. 11-12.  
78 Ibid.  
79 Ibid.  

 



 

29 

 

Under denna period har Tunisien anammat en kvoteringslag som krävde att det ska vara 

samma antal kvinnor som män i varje partivallista. Det var ungefär 4000 kvinnliga kandidater 

i valet.80  Trots kvinnors stora deltagande i valet och kvoteringslagen, har kvinnor inte fått 

många platser i den lagstiftande församlingen jämfört med män. Under de första två åren efter 

övergången till demokrati har det skett en negativ förändring vad gäller kvinnors 

representation i den lagstiftande församlingen. 

När det gäller det andra parlamentariska valet, var kvoteringslagen lite mer effektiv jämfört 

med valet 2011. Efter 2014 års val var andelen kvinnor i den lagstiftande församlingen 31 %. 

Man kan dock inte påstå att denna lag har medfört de önskvärda resultaten eftersom det var få 

kvinnor som var placerade i toppen av partivallistor. Få partier hade en kvinnlig ledare.81 

Under denna fas har kvinnors representation i den lagstiftande församlingen blivit bättre 

jämfört med de sista åren innan demokratiseringen och början av övergångsperioden. Kvinnor 

har fått ökade möjligheter att göra sina röster hörda och påverka politiken. Med tanke på att 

det i de flesta politiska partierna var få kvinnor som var i ledande position, kan man emellertid 

inte påstå att kvinnor fick stort inflytande i den lagstiftande processen. Man kan följaktligen 

säga att det har skett en positiv förändring vad gäller kvinnors representation och inflytande i 

parlamentet under denna period men det är dock svårt att avgöra hur stor denna utveckling är. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det har funnits två faser vad gäller kvinnors 

representation efter demokratiseringens uppkomst. Under de första två åren efter övergången 

till demokrati, då islamisterna erhöll makten, har det skett en negativ förändring på detta 

område. Sedan 2013, då islamisterna inte hade lika stort inflytande längre, har det skett en 

utveckling vad gäller kvinnors representation i både de verkställande och lagstiftande 

organen. Detta bekräftar pessimisternas hypotes, vilka anser att demokratisering kan skada 

jämställdhet eftersom den ger möjligheter för radikala grupper att komma till makten. 

 

 

                                                           
80 Drude. Dahlerup & Emil. Johansson, “Gender equality policy in Tunisia”, Brussel, European Parliament, 

2012, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462502/IPOL-

FEMM_NT(2012)462502_EN.pdf, (Hämtad 2017-05-02).  
81  Shalaby & Moghadam, Empowering Women. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462502/IPOL-FEMM_NT(2012)462502_EN.pdf
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5.3.2 Kvinnors ställning inom lagen  

Trots att Tunisien anses vara en pionjär bland arabiska länder när det gäller kvinnors 

rättigheter och jämställdhet, förblir ett antal juridiska frågor olösta. Efter gamla regimens fall 

och bytet av styrelseskick 2011, formades en ny parlamentarisk församling genom 

demokratiska allmänna och fria val med uppgift att forma Tunisiens nya konstitution. 

Islamistpartiet Ennahdha vann majoriteten av rösterna och dominerade därigenom det 

lagstiftande organet samt regeringen. Islamisternas starka position under övergångsperioden 

väckte oro bland feminister, som var bekymrade över risken islamistpartiet representerade för 

kvinnors ställning inom lagen.82 Nedan presenteras lagförändringar angående kvinnors 

situation och jämställdhet efter demokratiseringens uppkomst.  

 

5.3.2.1 kvinnors ställning inom den nya konstitutionen 

Nedan presenteras lagartiklar som avspeglar kvinnors ställning inom konstitutionen. 

 

5.3.2.1.1 Artikel 2.28 mot Artikel 21: ”komplementära eller jämställda” 

Under övergångsperioden uppstod en intensiv debatt om innehållet i den förslagna artikeln 

2.28(artikel 21 i den slutgiltiga versionen).83 Den förslagna artikeln 2.28 presenterade ett 

åtagande att skydda kvinnors rättigheter men den förslog att kvinnor och män kompletterar 

varann snarare än att de är jämställda. Komplimentaritet är ett koncept inom den islamiska 

familjens kultur som syftar på att män och kvinnor har olika rättigheter och skyldigheter inom 

familjen och följaktligen är de komplimenterande.84 Förslaget ledde till en hetsig debatt 

mellan islamisterna och kvinnorörelsen som utmanade komplimentaritetskonceptet. När den 

lagstiftande församlingen publicerade artikel 2.28 i augusti 2012, organiserade feminister och 

kvinnoorganisationer protester i hela landet och krävde en omformulering av artikeln.85 Den 

nuvarande artikeln (artikel 21) pekar på att män och kvinnor är jämställda och att båda könen 

har lika rättigheter och skyldigheter och skall behandlas lika inför lagen.86 Den gamla 

                                                           
82 Valentine. Moghadam,” Explaining divergent outcomes of the Arab Spring”, S.9-10. 
83 Tønnessen,” Prospect for gender equality”, S.3 
84 Ibid.   
85 Drude. Dahlerup & Emil. Johansson,” Gender equality policy in Tunisia”, S .6. 
86 ” Tunisia’s Constitution of 2014”, 2017. 
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konstitutionen (artikel 6 i konstitution från 1956) betonade att alla medborgare har lika 

rättigheter och skyldigheter men den innehöll ingen hänvisning till förbud mot 

könsdeskrimenering.87 Till skillnad från den gamla artikeln (artikel 6 i konstitution från 1956) 

och den förslagna artikeln (artikel 2.28) är artikel 21 i den nuvarande konstitutionen specifik 

vad gäller mäns och kvinnors lika värde och betonar kvinnors fullständiga medborgaskap. 

Denna artikel skildrar kvinnor och män som lika värda och jämställda. Detta anses vara en 

positiv utveckling gällande kvinnors rättigheter och jämställdhet inom lagen.  

 

5.3.2.1.2 Artikel 46: ”Lika möjligheter I alla områden”  

En annan lagstiftning som förstärker kvinnors ställning i den nuvarande konstitutionen är 

artikel 46. Denna artikel presenterar ett konkret åtagande att skydda kvinnors rättigheter och 

utveckla dem, samt att skydda kvinnor mot våld och säkerställa lika möjligheter och 

förutsättningar för alla medborgare i alla områden oavsett kön. Enligt artikel 46 skall kvinnor 

och män ha lika möjligheter och förutsättningar att delta i den politiska sfären. Ytterligare 

pekar artikeln på att staten skall eftersträva en jämlik könsfördelning i alla politiska och 

juridiska församlingar.  Artikel 46 representerar ett framsteg för jämställdhet inom de 

politiska och legislativa områdena, samt en bekräftelse av kvinnors fulla medborgaskap och 

lika värde. Trots att islamisterna dominerande makten i början av övergångsperioden, 

lyckades kvinnor göra sig hörda och krävde jämställdhet i alla områden och inför lagen. 

2014 års konstitution: artikel 46   

The state commits to protect women’s accrued rights and work to strengthen and develop 

those rights. The state guarantees the equality of opportunities between women and men 

to have access to all levels of responsibility in all domains. 

The state works to attain parity between women and men in elected Assemblies. 
The state shall take all necessary measures in order to eradicate violence against 

women.88 
 

  

Generellt sett anses artikel 46 och artikel 21 vara ett steg framåt för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet i Tunisien på formell nivå. I början av övergångsperioden, uppstod det en risk att 

kvinnor och män inte skulle betraktas som jämställda på grund av islamisternas konservativa 

kvinnosyn och deras starka inflytande inom det lagstiftande organet. Tack vare kvinnornas 

förmåga att mobiliseras kunde de göra sig hörda och få fram sin vilja. Man kan säga att efter 
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demokratiseringen lyckades kvinnor att få bättre ställning inom konstitutionen. Denna 

utveckling stämmer överens med optimisternas hypotes om att demokratiseringen är gynnsam 

för kvinnor eftersom den ger alla individer oavsett kön möjligheter att mobiliseras och göra 

sina röster hörda.  

 

5.3.2.2 Kvinnors ställning inom familjerätten: ”Le code de 

statut personnel, CPS” 

Tunisiens familjerätt anses vara unik i hela MENA-regionen tack och vare 

familjelagstiftningen Le code de statut personnel, CPS, som initierades av den första tunisiska 

presidenten år 1956. CPS gav kvinnor en del fundementala rättigheter som rösträtt, polygamins 

förbud och aborträtten.89  Under Ben Alis regim genomfördes en del reformer inom CPS som 

stärkte kvinnors rättigheter och deras ställning inom familjen. De viktigaste ändringarna inom 

familjerätten som skedde under det senaste decenniet är moderns rätt att behålla barnen vid 

skilsmässa (lagstiftades 2008) samt kvinnans rätt att överföra sin nationalitet till sina barn 

(lagstiftades 2010).90  Trots denna utveckling, föreligger det fortfarande ett antal 

könsdiskriminerade lagar inom CPS. I denna del diskuteras ett antal lagar inom CPS som 

anses vara problematiska för jämställdheten i Tunisien. Syftet med detta är att se om det har 

skett en förändring vad gäller kvinnors ställning inom familjerätten efter övergången till 

demokrati. 

 

5.3.2.2.1 Äktenskap 

Trots att CPS till viss utsträckning är baserad på en liberal omtolkning av islams normer,91 

finns det fortfarande ett antal lagar som följer den konservativa tolkningen av sharia. Till de 

här lagarna tillhör äktenskap. CPS fastställer ett antal kriterier som är nödvändiga för 

äktenskapets godkännande. Dessa kriterier bestäms i stort sätt av sharia. I kapitel 5 i CPS står 

det att ” Makarna måste vara fria från de sharitiska hinder”.92 Enligt Sharia kan en muslimsk 

kvinna inte gifta sig med en icke-muslimsk man. Däremot, en muslimsk mans giftermål med 
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90 ” Women and Arab Spring”, International Federation for Human Rights, S. 13. 
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en icke-muslimsk kvinna är godkänt. Ministeriet av rättvisa tolkar detta kapitel som att 

äktenskapet mellan en tunisisk kvinna och en icke-muslimsk man är juridiskt ogiltigt. 

Vigselsförfattarare är alltså förbjudna att registrera denna typ av äktenskap.93 Emellertid 

kommenterar ministeriet inte fallen av äktenskap mellan en tunisisk man och en icke-

muslimsk kvinna. Det som ännu är problematisk i detta område är konsekvenserna som en 

kvinna drabbas av om hon gifter sig med en icke-muslim.  Enligt tunisiska juridiska systemet, 

har en kvinna som gifter sig med en icke-muslim inte rätten att ärva av sina föräldrar.94 Det 

råder en brist på jämställdhet när det gäller äktenskapsregler i Tunisien. Kapitel 5 i CPS ger 

inte män och kvinnor lika rättigheter och frihet för att välja sina makar.  Även efter 

demokratiseringens uppkomst är dessa juridiska principer fortfarande giltiga, vilket går emot 

jämställhetprincipen som fastställs i kapitel 21 i den nya konstitutionen. Kvinnor måste 

fortfarande hålla sig vid de konservativa tolkningarna av sharia som fastställer med vilka 

kvinnor får och inte får gifta sig med. Dessa begräsningar gäller inte män. Man kan säga att 

efter demokratiseringen lyckades inte kvinnor vinna debatten om lika rättigheter och frihet 

vad gäller äktenskap. Man kan följaktligen inte påstå att det har skett en positiv förändring på 

detta område efter övergången till demokrati.  

 

5.3.2.2.2 Ledarskapet inom familjen  

Trots att kapitel 21 och 46 i den nya konstitutionen skildrar kvinnor och män som jämställda 

och pekar på att staten skall eftersträva en jämlik könsfördelning i alla områden, beskrivs 

mannen, men inte kvinnan, i CPS som familjens ledare. Eftersom familjerätten i Tunisien i 

princip följer sharialagar, samt att det inom islam är mannen som är ansvarig för sin hustrus 

och barnens finansiella behov och säkerhet, ges huvudrollen inom familjen till mannen.95 I 

kapitel 23 i CPS står ” Maken, som familjens ledare, måste säkerställa sin hustrus och barns 

behov […]”.96Att beskriva mannen som ledaren inom familjen och utesluta hustrun från 

huvudansvaret motsätter jämlikhetsprinciper som fastställs i den nya konstitutionen. Detta 

                                                           
93 Monia. Ben Jémia,”Inégalité et discrimination à l’encontre des femmes et des filles dans la législation 

tunisienne”, Ministère de la femme, de la famille et de l’enfance, CREDIF, ONU femmes, Nation Unies Droit de 

l’homme, 2016, S.20. http://www.ohchr.org/Documents/Events/IWD2016/LoisDiscriminatoires_FR.pdf, 

(Hämtad 2017-05-7). 
94 ”Reconnaissance de Mariage”. Juriste Tunisie,  

http://www.jurisitetunisie.com/se/index.php?topic=176.70;wap2, (Hämtad 2017-05-7). 
95 Ben Jémia,”Inégalité et discrimination”, S.22.   
96 Code de statut personnel, Ministère de la justice Tunisie, S.8. (Min översättning). 
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kapitel sätter männen i en högre position än kvinnor och skildrar kvinnor som beroende av 

män.    

Artikel 23 i CPS antyder att familjerätten ger mannen vissa privilegier som kvinnan saknar.  

Det faktum att män och kvinnor inte tilldelas samma roll och vikt inom familjen även efter 

övergången till demokrati, antyder att det fortfarande föreligger en maktobalans mellan könen 

inom familjen och samhället i allmänhet. Man kan inte säga att det har skett en positiv 

förändring vad gäller kvinnor ställning inom familjerätten efter bytet av styrelseskick 2011.  

 

5.3.2.2.3 Arvsrätt 

Liksom de flesta områdena inom familjelagarna, utgår arvsrätten från sharia. Enligt islam ska 

kvinnan i de flesta fall ärva en andel hälften så stor som mannen.97 Trots utvecklingen i 

konstitutionen vad gäller jämställdhet, råder det fortfarande en ojämlik könsfördelning inom 

arvsrätten. I artikel 103 i CPS, står: ” […] En manlig arvtagare skall få dubbel så mycket som 

en kvinnlig arvtagare får.”98  

Under övergångsperioden uppstod det en debatt mellan feministerna och islamisterna om 

innehållet i artikel 103 i CPS. Kvinnorörelser lyckades få fram sin vilja angående fulla 

medborgaskapets princip i konstitutionen men inte när det gäller arvsrätten. Debatten 

angående formuleringen av kapitel 103 slutade med en seger för islamisterna som 

förespråkade en konservativ tolkning av arvsrätten.99 Detta kapitel anses vara diskriminerande 

eftersom den särbehandlar kvinnor och män genom att fastställa olika regler i arvsrätten 

beroende på kön. När det gäller arvsrätten kan man inte säga att det har skett en positiv 

utveckling efter demokratiseringens uppkomst.  

Artikel 103 kan egentligen kopplas till kapitel 23 i CPS. Genom att skildra mannen som 

huvudpersonen i familjen samt att beskriva fadern som finansiellt ansvarig för hela familjens 

behov, och exkludera modern, rättfärdigas den ojämlika lagstiftningen om arvsrätten. Enligt 

kapitel 46 i den nya konstitutionen skall män och kvinnors garanteras lika möjligheter och 

förutsättningar samt lika skyldigheter och rättigheter. Egentligen motsätter kapitel 23 och 103 

i CPS jämlikhetsprincipen och fulla medborgskapsprincipen som fastställs i den nya 
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konstitutionen. Enligt dessa artiklar skall kvinnor inte får lika möjligheter att forma sitt eget 

liv och bidra till samhället. De två kapitlen anses vara diskriminerande eftersom de erhåller 

män och kvinnor olika rättigheter och skyldigheter beroende på kön på grund av en 

konservativ tolkning av Islams lagar.  Feministernas strävan efter en jämlik familjerätt 

besegrades av islamisternas starka inflytande i de lagstiftande och verkställande organen. 

Trots att familjerätten i Tunisien anses vara mer liberal än andra länder i Mellanöstern präglas 

den av en maktobalans mellan könen. Man kan inte säga att det har skett någon utveckling när 

det gäller kvinnors ställning inom familjerätten efter demokratiseringen.  

En av jämställdhetens främsta principer är att tilldela båda könen samma makt och inflytande 

inom politiken liksom samhället. Under kapitlet ”inflytande” undersöktes kvinnors 

möjligheter att delta i den politiska sfären samt deras ställning inom lagar över tiden för att se 

om det har skett en förändring vad gäller jämställdhet på detta område.  Under den första 

perioden efter övergången till demokrati, då islamisterna erhöll makten, skedde det en negativ 

förändring vad gäller kvinnors representation både i den lagstiftande och den verkställande 

organen. Efter 2013, när islamisterna tappade en del av sin makt, ökade kvinnors 

representation. Eftersom det lagstiftande organet som var ansvarigt för att forma den nya 

konstitutionen var dominerad av islamisterna, skedde det ingen positiv förändring vad gäller 

kvinnors ställning inom familjerätten och de könsdiskriminerade lagar förblir giltiga. 

Resultatet från de undersökta indikatorerna under detta kapitel bekräftar i viss utsträckning 

den pessimistiska teorin om demokratisering och jämställdhet. 
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6 Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt diskuteras resultaten från analysdelen samt presenteras de slutsatser som är 

möjliga att dras utifrån studien och som besvarar problemformuleringen ”har det skett 

förändringar vad gäller jämställdhet i Tunisien efter demokratiseringens uppkomst och på 

vilket sätt?”. Syftet med detta var att testa teorierna i området kring demokratiseringen och 

jämställdhet.  

Genom att använda samma analysredskap för att mäta jämställdhet vid olika tidpunkter före 

och efter bytet av styrelseskick 2011 har jag fått en överblick över hur jämställdhet har 

förändrats i Tunisien. Min ambition har inte varit att avgöra hur jämställt Tunisien har blivit 

efter demokratiseringen utifrån de undersökta indikatorerna men snarare att se på vilket sätt 

dessa förändringar har skett.  

Slutsatsen man kan dra utifrån de studerade indikatorerna är att det egentligen har skett en rad 

förändringar som rör kvinnors ställning och jämställdhet efter övergången till demokrati. På 

vilket sätt dessa förändringar har skett beror det på vilket område det handlar om. Det finns 

två faktorer som anses har varit avgörande för dessa förändringars riktning: Islamisternas 

stora inflytande efter demokratiseringen och kvinnors förmåga att mobiliseras, som fanns på 

plats redan innan övergången till demokrati. Kvinnors förmåga at mobiliseras och påverka 

politiken var mest påtaglig, som jag visat i kapitlet ”inflytande”, när feministerna 

demonstrerade mot det förslagna kapitlet 2.28 och krävde en omformulering av artikeln. Just 

denna gång lyckades kvinnor få fram sin vilja att skildras som mäns jämlikar inom den nya 

konstitutionen. Jämställdhetsprincipen som fastställs i den nya konstitutionen har dock visat 

sig vara ineffektiv i det verkliga livet. De studerade indikatorerna under kapitlet ”möjligheter” 

har visat att det inte har skett en positiv förändring vad gäller kvinnors tillgång till 

arbetsmarknaden och ekonomiska resurser. Detta betyder att kvinnors möjligheter att forma 

sin karriär och bidra till samhällets utveckling inte har utvecklats på ett positivt sätt efter 

demokratiseringens uppkomst. Detta bekräftar egentligen pessimisternas antagande om att 

demokratiseringen av MENA-regionen ger möjligheter till islamisterna att mobiliseras och 

därigenom skada kvinnors rättigheter. Islamisterna, som jag nämnde under kapitlet 

”inflytande”, anammar en konservativ syn på kvinnor som bygger på 

komplementaritetsprincipen snarare än jämställdhet. Enligt denna princip har kvinnor och 

män olika rättigheter och skyldigheter inom familjen och samhället i stort.  Det faktum att 

islamisterna fick stort inflytande efter 2011 samt att de anammar en konservativ syn på 
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kvinnors roll inom familjen och samhället, kan anses har påverkat kvinnors möjligheter att 

vara självständiga, bygga sin egen karriär och bidra till samhällets utveckling. Kvinnors 

förmåga att mobiliseras hade inte heller haft en positiv effekt vad gäller kvinnors ställning 

inom CPS. Denna gång är det islamisterna som fick fram sin vilja och krävde en konservativ 

tolkning av familjelagarna. Kvinnorörelser lyckades inte kräva en omformulering av kapitel 

56 och kapitel 103 i CPS, som reducerar kvinnors roll inom familjen och ger vissa privilegier 

till män. Detta bekräftar att islamisternas stora inflytande efter demokratiseringen har spelat 

en viktig roll i begränsningen av jämställdhetsutvecklingen i Tunisien. Ett annat område som 

också bekräftar detta antagande är kvinnors representation i de verkställande och lagstiftande 

organen. De studerade indikatorerna under kapitlet ”inflytande” visade att kvinnors 

deltagande i både parlamentet och regeringen har minskat i början av övergångsperioden (då 

islamisterna erhöll makten). Emellertid ökade kvinnors representation efter 2013 (då 

islamisterna tappade en del av sin makt). Man kan påstå att det har skett både negativa och 

positiva förändringar när det gäller kvinnors representation och inflytande efter 

demokratiseringen beroende på vilken fas i övergångsperioden det handlar om. Bland de 

områdena där det skett en positiv förändring är hälsa och utbildning. Det är värt att nämna att 

islamisternas syn på kvinnors utbildning inte är lika konservativ som när det gäller kvinnors 

roll inom familjen och samhället. Detta kan förklara varför det har skett en positiv förändring 

när det gäller kvinnors möjligheter till utbildning.  

Syftet med denna studie var att testa både optimisternas och pessimisternas teorier om 

demokratisering och jämställdhet. Genom att jämföra jämställdhet i Tunisien innan och efter 

demokratiseringens uppkomst kunde jag dra en rad slutsatser om dessa teoriers giltighet. 

Enligt optimisterna kan demokratiseringen under vissa omständigheter leda till ökad 

jämställdhet. De menar att icke-demokratier där kvinnor kan mobiliseras och som tidigare har 

haft erfarenhet av kvinnors rättigheter är benägna att bli mer jämställda vid en övergång till 

demokrati. Trots att sannolikheten för Tunisien att bli mer jämställt är maximerad har det 

visat sig att det inte har skett en betydlig utveckling vad gäller jämställdhet inom politiken och 

samhället. Med tanke på att optimisternas hypotes fick de bästa tänkbara förutsättningar för 

att stämma men har visat sig vara fel kan man säga att denna teori inte fick stöd.  

Pessimisterna anser att demokratiseringen kan skada jämställdhet eftersom den ger 

möjligheter till extrema religiösa grupper som har en konservativ syn på kvinnor att komma 

till makten. Eftersom det har visat sig att islamisternas stora inflytande efter 

demokratiseringens uppkomst, speciellt i början av övergångsperioden, har spelat roll i 
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begränsningen av jämställdhetsutvecklingen i Tunisien, kan man säga att pessimisternas teori 

har fått stöd.   

Faktum att Tunisien var ett Most likely fall att blir mer jämställt, men att jämställdhet inte 

visat sig utvecklats efter demokratiseringens uppkomst på de flesta studerade områdena, ger 

möjligheter till att i viss utsträckning generalisera till andra fall. Möjligheter till generalisering 

förblir dock begränsade eftersom de dragna slutsatserna kan tänkas bero på kontexten, de 

studerade tidpunkterna och de valda indikatorerna. För att ordentligt kunna generalisera dessa 

slutsatser om både optimisterna och pessimisternas teorier, krävs det att denna forskning 

kompletteras med en vidare forskning inom detta område. Något som kan tänkas vara relevant 

är att studera islamisternas inflytande i Tunisien mer ingående. Det kan också vara värdefullt 

att studera fallet av Libyen eller Egypten som också upplevt en revolution samtidigt med 

Tunisien och som haft islamiska regeringar efter de gamla regimernas fall. 
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