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1 Inledning  

Kvinnors politiska representation varierar i världens länder och är ett empiriskt problem som 

har intresserat forskare inom statsvetenskap, sociologi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen.1 I de flesta av världens länder varierar parlamentens sammansättning av kön men i de 

allra flesta länder finns det ett demokratiskt underskott av kvinnor i politiken. Gemensamt över 

hela världen är att andelen män i parlamenten alltid har varit högre än andelen kvinnor (IPU 

1995, IPU databas). Om parlamenten i världen skulle sammansättas slumpmässigt borde hälften 

av världens parlamentsledamöter vara kvinnor eftersom kvinnor utgör hälften av världens 

befolkning.2 Enligt tidigare forskning finns det flera faktorer som kan påverka representationen 

av kön i världens länder, bland annat kan ekonomisk utveckling, strukturella faktorer och de 

politiska institutionernas utformning i ett land påverka (tex valsystemet).3 Phillips argumenterar 

för att representationen av könen ska vara jämn i politiken:     

”Det mest övertygande av de övriga argumenten är det som presenterar jämställdhet mellan 

könen som en rättfram fråga om orättvisa, att det är rent ut sagt groteskt och orättvist att män 

monopoliserar representationen. Om det inte fanns några hinder för att hålla vissa grupper av 

människor utanför det politiska livet, skulle vi förvänta oss att politiskt inflytelserika platser 

skulle fördelas lika mellan könen. Det skulle finnas några mindre och oskyldiga avvikelser, men 

varje skevare fördelning är bevis på en avsiktlig eller strukturell diskriminering. I sådana 

sammanhang …, förnekas kvinnor rättigheter och möjligheter som just nu är tillgängliga för 

män” (Phillips 2000:80–81). 

Kvinnor runt om i världen på alla sociopolitiska nivåer befinner sig underrepresenterade i 

parlamenten och långt borta från beslutsfattande nivåer. De faktorer som hindrar eller 

underlättar kvinnors politiska deltagande varierar med nivån på socioekonomisk utveckling, 

geografi, kultur och typen av politiskt system. Kvinnor är inte en homogen grupp; det finns 

stora skillnader baserat på klass, ras, etnicitet, kulturell bakgrund och utbildning för kvinnor i 

ett land. Att kvinnor utesluts från beslutsorgan begränsar möjligheterna att förankra 

demokratins principer i ett samhälle, hindrar den ekonomiska utvecklingen och motverkar att 

uppnå jämställdhet inom könen. Om män dominerar den politiska processen och stiftar lagar 

 
1 Wide, 2006, s 83 
2 Wide, 2006, s 1  
3 Wide, 2006, s 1–2 
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som påverkar samhället balanseras inte alltid den manliga och kvinnliga befolkningens 

intressen. 

I uppsatsen undersöks huruvida kvinnlig representation tenderar att sammanfalla med att 

kvinnor har en stark ställning även på andra områden i samhället. Jag kommer att undersöka 

Rwanda (61 procent kvinnor i parlamentet) och Nicaragua (45 procent kvinnor i parlamentet) 

som är två av de länder i världen som har högst representation av kvinnor i parlamentet (de har 

lika hög andel kvinnor representerade i deras parlament som exempelvis Danmark, Island och 

Sverige) samt Zimbabwe (31 procent kvinnor i parlamentet) och Honduras (21 procent kvinnor 

i parlamentet) som i flera avseenden är lika Rwanda och Nicaragua men inte har lika hög 

representation av kvinnor i deras parlament. Jag vill undersöka om kvinnor har en starkare 

ställning på arbetsmarknaden, inom utbildningssystemet och hur religionen påverkar i de länder 

som har en hög andel kvinnor i det nationella parlamentet. Det är intressant att Nicaragua och 

Rwanda är de enda länderna i Afrika och i Centralamerika som är representerade bland de tio 

länderna i världen som har flest kvinnor i parlamenten.4 Jag är intresserad av att studera hur det 

kommer sig att det finns en sådan skillnad i representation av kvinnor i parlamenten i länder 

som i andra avseenden är lika och om det finns ett samband mellan representation av kvinnor i 

parlamenten och hur kvinnor är representerade inom utbildning, på arbetsmarknad och 

religionens påverkan.  

Uppsatsen går att diskutera utifrån en utom- och inomvetenskaplig aspekt. Det 

utomvetenskapliga kriteriet är att ämnet ska ha någon form av relevans för omvärlden. Det ska 

vara betydelsefullt sett ur ett politiskt, ekonomiskt eller socialt perspektiv.5 Tanken med 

uppsatsen är att studera huruvida kvinnlig representation tenderar att sammanfalla med att 

kvinnor har en stark ställning även på andra områden i samhället och det finns i detta val av 

ämne en relevans för omvärlden utifrån ett politiskt och socialt perspektiv. Uppsatsen kan bidra 

till en förståelse för hur låg och hög kvinnlig representation i parlamenten kan sammanfalla 

med hur låg och hög representation det finns kvinnor på arbetsmarknaden, inom utbildning och 

i religionen i respektive land. Jag har inte heller stött på några jämförande fallstudier som har 

valt att studera dessa kombinationer av fall, det vill säga Rwanda, Zimbabwe, Nicaragua och 

Honduras. Det inomvetenskapliga kriteriet innebär att uppsatsen ska eftersträva kumulativitet, 

vilket innebär att forskaren ska ge ett bidrag till den nuvarande forskningen som finns inom 

området. Exempelvis kan det vara att tillbakavisa tidigare forskning som har fel, komplettera 

 
4 Global Gender Gap Report, 2018, s 20 
5 Teorell & Svensson, 2012, s 18 
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annan forskning eller använda sig av tidigare uppfattningar för att ställa en fråga på något nytt 

eller annat sätt.6 Tanken är att denna uppsats ska bidra till en ökad förståelse för om en hög grad 

av kvinnlig representation i det nationella parlamentet tenderar att sammanfalla med att kvinnor 

har en stark ställning på andra områden i samhället. Detta kan bidra till en ökad förståelse för 

om det finns ett samband mellan hög och låg grad av kvinnorepresentation och hur det 

sammanfaller med övriga delar i samhället. Det finns redan mycket forskning om 

kvinnorepresentation och de faktorer som spelar roll för kvinnorepresentationen men jag har 

valt att titta deskriptivt på hur det är ställt med kvinnor i andra delar av samhället (religion, 

utbildning och arbetsmarknad) och diskutera hur kvinnlig politisk representation i parlamenten 

ser ut i fyra länder. Jag har valt att studera Nicaragua, Honduras, Rwanda och Zimbabwe och 

har inte sett i tidigare forskning att de länderna har diskuterats i samma studie. Därför ska jag 

försöka fylla denna lucka i forskningen med min undersökning. 

 

1.2 Syfte  

Att kvinnlig representation i parlamenten i världen är lägre än mäns är ett välkänt fenomen. 

Även om det börjar bli en jämnare könsfördelning i världens parlament så är det långt kvar 

innan det kommer bli en helt jämn könsfördelning. Det finns en mängd faktorer som enligt 

tidigare forskning anses kunna påverka kvinnorepresentationen i parlamenten. I denna uppsats 

kommer jag att undersöka hur det kommer sig att Nicaragua och Rwanda har världens mest 

jämställda parlament och varför inte Honduras och Zimbabwe har det även om länderna i andra 

avseenden är lika. Finns det något samband med hur kvinnor är representerade i övriga delar av 

samhället som utbildning, arbetsmarknad och religion.  

Jag kommer att presentera länderna som två fall där ett fall är länderna i Afrika (Rwanda och 

Zimbabwe) och det andra fallet är länderna i Centralamerika (Nicaragua och Honduras). Varje 

par har ett land med hög kvinnorepresentation och ett land med låg kvinnorepresentation. De 

två paren representerar varsin världsdel.  

Studien ska besvara nedan frågeställning: 

Sammanfaller stark kvinnorepresentation i nationella parlament med att kvinnor även har en 

stark ställning i andra delar av samhället? 

 
6 Teorell & Svensson, 2012, s 18–19 
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Med utgångspunkt i tidigare forskning kan det konstateras att det finns ett stort antal faktorer 

som, beroende av studiens syfte och fokus, kan sägas påverka kvinnors politiska representation. 

Främst är det olika slags politiska, socioekonomiska och kulturella faktorer som forskarna 

menar har betydelse för kvinnorepresentationen. Vissa av undersökningarna har även resulterat 

i att inga permanenta samband kan styrkas mellan de olika variablerna.7  

 

1.3 Disposition och avgränsning 

Uppsatsens disposition börjar med inledning, förklarar syftet med uppsatsen och 

frågeställningen. I efterföljande kapitel kommer teori och tidigare forskning beskrivas och 

därefter metod samt val och beskrivning av fall. Deskriptiv representation kommer att vara ett 

centralt begrepp när politisk representation beskrivs i uppsatsen. I uppsatsens empiriska delar 

undersöks hur kvinnlig representation tenderar att sammanfalla med att kvinnor har en stark 

ställning även på arbetsmarknad, inom utbildning och inom religionen samt hur denna påverkar 

samhället. I analysen undersöks om kvinnorepresentationen i parlamenten tenderar att 

sammanfalla med hur det ser ut i arbetsliv, utbildning och i religionen utifrån teori och resultat. 

Slutligen diskuteras slutsatserna och frågeställningen besvaras och eventuella förslag till 

fortsatt forskning kommer framkomma.  

Avgränsningen sker i val av fall, fyra länder kommer att undersökas i uppsatsen. Länderna som 

kommer att undersökas är Nicaragua, Honduras, Rwanda och Zimbabwe. Bakgrunden till 

urvalet har gjorts på grund av geografisk placering samt nivå av hög och låg representation 

mellan könen i respektive parlament. Nicaragua och Honduras ligger geografiskt nära varandra 

men har olika nivåer av kvinnorepresentation i parlamenten. Detta gäller även Rwanda och 

Zimbabwe som också ligger geografiskt nära men skiljer sig åt när det gäller 

kvinnorepresentation i parlamenten.  

 

2. Teori och tidigare forskning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om kvinnor har en starkare ställning på arbetsmarknaden, 

inom utbildningssystemet och i religionen i de länder som har en hög andel kvinnor i det 

nationella parlamentet. Enligt tidigare forskning finns det flera faktorer som kan påverka 

 
7 Wide, 2006, s 84 
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representationen av kön i parlamenten i världens länder, bland annat kan exempelvis ekonomisk 

utveckling, strukturella faktorer och de politiska institutionernas utformning i ett land påverka 

(tex valsystemet).8 Studier har visat att kvinnor har svårigheter att bli invalda i politiken men 

när kvinnorna väl finns representerade i politiken är deras valmöjligheter nästan lika stora som 

männens.9 Bjarnegård menar att kvinnor tenderar att ta upp frågor på den politiska 

dagordningen som är av intresse för kvinnor medan män har visat att de inte prioriterar frågor 

som intresserar kvinnor i samma omfattning i politiken som kvinnor gör.10 Under nedan 

rubriker kommer jag kortfattat beskriva begrepp såsom representation, deskriptiv 

representation, närvaron och idéernas politik samt tre argument för att motivera jämställd 

representation. Slutligen kommer jag att beskriva de tre variablerna i uppsatsen som är religion, 

utbildning och arbetsmarknad.    

 

2.1 Politisk representation påverkar resten av samhället 

Pitkin skiljer mellan fyra olika typer av representation; formell, deskriptiv, substantiell och 

symbolisk representation. Formell representativitet handlar om de procedurer där 

representanter utses eller avsätts. Enligt den formella synen på representation är det oviktigt 

både vem personen är och vad den gör i egenskap av representant. Substantiell representation 

fokuserar på det representanten faktiskt gör i egenskap av representant. För att representanten 

ska kunna påstås representera folket krävs det att representanten agerar i folkets intresse. Dock 

är det svårt att avgöra vem som är bäst lämpad att avgöra vad som ligger i folkets intresse. 

Deskriptiv representation fokuserar på det representanterna kan tänkas ”stå för” i olika 

avseenden och symbolisk representation handlar om de representerades känsla av att bli rättvist 

och effektivt representerade.11  

Det finns framför allt tre argument till varför jämställd representation är viktig. Ett argument är 

att kvinnor utgör hälften av befolkningen och därför bör representeras med lika stor andel i 

politiken. Utöver det så hävdas det att dessa gruppers intressen inte tas tillvara av andra än just 

de som tillhör denna gemenskap och en frånvaro av representation är därmed en försvagning 

av folkviljan. Det sista argumentet är att olika sociala grupper får skilda erfarenheter genom 

 
8 Wide, 2006, s 1–2 
9 Bjarnegård, 2009, s 18 
10 Bjarnegård, 2016, s 3–4 
11 Pitkin, 1967 
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livet som inte tillvaratas om de utesluts från beslutsfattandet.12 Deskriptiv representation 

handlar om hur den politiska församlingen ska vara utformad på bästa sätt för att avspegla 

befolkningens sammansättning. Sammansättningen ska vara rättvis i fråga om exempelvis 

klass, kön, etnicitet och ålder. I en utopisk deskriptiv representation är parlamentet en 

miniatyrbild av befolkningen.13 Det finns argument för att individer med liknande 

karakteristiska drag som den grupp de representerar oftast är en bättre representant för den 

gruppen. Pitkin menar att det är svårt för representanter att likna sina väljare i alla olika aspekter 

och att det viktiga är att de istället liknar väljarna i de avseenden som är politiskt relevanta.14 

Pitkin menar också att en grupp representanter som liknar sin befolkning i alla aspekter, inte 

alltid är den bästa representanten.15 Deskriptiva representanter liknar de som de representerar, 

exempelvis kvinnor representerar kvinnor, arbetare representerar arbetare etc. Det kan också 

vara av betydelse att en kvinna representerar en kvinnas åsikter, då erfarenheter kan skilja sig 

åt beroende på kön. Det kan exempelvis beröra frågor som berör framförallt om att kvinnors 

intressen tas tillvara. Detta innebär inte att män inte kan representera kvinnors intressen i 

politiska frågor men i vissa fall är kvinnor mer lämpade att representera kvinnor.16 

 

Närvarons politik handlar om kvinnornas närvaro i politiken och hur det påverkar resultaten 

och politiken. Phillips menar att kvinnliga politiker bäst representerar kvinnors intressen.17 

Phillips argumenterar för att om en viss social grupp är överrepresenterad i politiken innebär 

det även att vissa åsikter blir överrepresenterade. Hernes menar att för att kvinnor skall kunna 

bli delaktiga i politiken på samma villkor som män, behöver hänsyn tas till att politikernas 

sociala bakgrund påverkar deras attityder, handlande och beslut. Phillips och Hernes 

argumenterar alltså för att kvinnorepresentationen påverkar politikens innehåll. Kvinnor för upp 

andra frågor på den politiska dagordningen som män inte gör då män och kvinnor har olika 

intressen.18 

 

Det finns tre typer av argument för att motivera jämställd representation, dessa tre argument är 

rättviseargumentet, intresseargumentet och resursargumentet. Rättviseargumentet handlar om 

att kvinnor inte haft lika möjligheter till politiskt deltagande och representation. De flesta 

 
12 Freidenvall, 2006, s 33 
13 Pitkin 1967, s 60, 80     
14 Pitkin 1967, s. 61 
15 Pitkin 1967, s 87–89 
16 Mansbridge, 1999, s 629 
17 Coffé, 2012, s 2–3 
18 Wide, 2006, s 4–5 
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beslutsfattande församlingar domineras av män och det handlar inte om att kvinnorna själva har 

valt att de inte vill vara representerade utan det handlar snarare om en strukturell diskriminering. 

Ytterligare ett argument är intresseargumentet som utgår ifrån att kvinnor och män kan ha olika 

intressen som står i konflikt med varandra. Det finns en möjlighet att kvinnor som grupp har 

andra intressen än män. Många studier har visat att kvinnors representation har betydelse för 

innehållet i politiken. Kvinnor och mäns erfarenheter skiljer sig åt och det kan framförallt visa 

sig i vissa frågor på dagordningen, bland annat när det gäller frågor om jämställdhet och våld 

mot kvinnor. I studier går det också att se att kvinnors politiska representation ökar 

medvetenheten i samhället om jämställdhetsfrågor och i arbetet för att förebygga våld mot 

kvinnor. Det tredje argumentet är resursargumentet, vilket också lägger stor vikt på det sätt som 

intresseargumentet gör vid att innehållet i politiken blir annorlunda om både kvinnor och män 

är representerade. Kvinnor och män har olika intressen och erfarenheter vilket bidrar till att 

besluten blir bättre om det tillhandahålls både erfarenheter och kunskaper från båda könen.19     

 

2.2 Förklaringar till politisk representation 

Demokrati innebär att ett politiskt system bör ha ett rättvist och reflekterande system för politisk 

och beslutfattande representation vilket inkluderar samtliga befolkningsgrupper. Enligt Inter-

Parliamentary Union rapport 2006 “Women in Politics: 60 Years in Retrospect” kan inte en 

verklig demokrati existera utan jämställd medverkan av både kvinnor och män i politiken. Dube 

(2013) menar att det finns grundläggande skäl till att kvinnors deltagande i politiken måste 

prioriteras med större energi. Kvinnors behov, önskningar och förväntningar är inte identiska 

med mäns och att utesluta kvinnor från positioner i politik och makt försvagar utvecklingen av 

demokratiska principer. Mansdominerade politiska organ främjar inte kvinnor och kvinnors 

prioriterade frågor. Uteslutning av kvinnor i politiken är därför ett uteslutande av deras behov 

och intressen. En demokrati bör återspegla att män och kvinnor gemensamt beslutar om 

politiska processer och nationell lagstiftning och att kvinnor bäst formulerar sina egna behov.20  

Ett lands socioekonomiska struktur påverkar kvinnor i samhället. Om ett land är ekonomiskt 

utvecklat så påverkas kvinnans roll i familjen, kvinnorna är i större utsträckning i arbetslivet 

och det finns möjlighet för kvinnor att lämna sina barn under dagtid för att kunna arbeta. Den 

ekonomiska utvecklingen ökar också kvinnors möjlighet till utbildning. Socioekonomiska 

förändringar leder även ofta till sekularisering och andra kulturella förändringar i samhället 

 
19 Bergqvist, 2014, s 10–11 
20 Dube, 2013, s 202 



9 
 

vilket tenderar att leda till att traditionella normer inte blir lika framträdande. I samhällen som 

är traditionella löper det en större risk att kvinnor anses ska ta hand om barn och hushåll men i 

samhällen som är moderna är könsrollerna inte lika tydliga och det leder till att kvinnor blir mer 

självständiga och deras valmöjligheter är större.21  

I många länder har kvinnor fortfarande svårt att utöva sin rösträtt på grund av kulturella, 

religiösa, patriarkala och ekonomiska hinder. Kvinnor har svårigheter att komma in i beslutande 

organ och politiska partier misslyckas med att välja dem som kandidater.22 Det är viktigt att 

notera att de länder som i allmänhet har lyckats bra med att öka kvinnors representation i 

parlamentet, särskilt i utvecklingsländerna, är de som någon gång genomgått politisk oro och 

kaos. Vid ett sådant tillfälle kan en omarbetning av konstitutionen ske vilket vanligtvis ger en 

möjlighet att införa frågor om jämställdhet i samhället och därmed ge kvinnor större utrymme 

än de tidigare haft. IPU (2005) konstaterar att av alla länder som har gjort stora förbättringar av 

kvinnors representation under det senaste decenniet har en fjärdedel av länderna tidigare varit i 

konflikter (Burundi, Irak, Moçambique, Rwanda och Sydafrika). Dessa länder har efter en 

sådan konflikt reformerats och tagit hänsyn till jämställdhetsperspektivet vid upprättandet av 

den nya konstitutionen. Till exempel hade Rwanda före inbördeskriget i början av 1990-talet 

och folkmordet 1994 aldrig överstigit 18% av kvinnlig representation i parlamentet.23 

Kvinnors representationsnivåer korrelerar med ett lands utvecklingsstatus. Landets 

utvecklingsstatus leder till en försvagning av traditionella värden, ökad utbildning, 

attitydförändringar gentemot kvinnor och att fler kvinnor kommer i arbete. Ökad utveckling 

leder också till att kvinnor får positioner i fackföreningar eller yrkesorganisationer. I vissa 

länder går det också att se att länder som är ganska lika varandra när det kommer till 

utvecklingsstatus kan skilja sig avsevärt när det gäller jämlikhet för kvinnor. Att utrota 

fattigdom kommer att ha en positiv inverkan på kvinnors ökade deltagande i den demokratiska 

processen. Om kvinnor får bättre ekonomiska förutsättningar tillsammans med utbildning och 

tillgång till samma information som män kommer kvinnor få bättre förutsättningar för att delta 

i politiken och i politiska val.24  

 

 
21 Wide, 2006, s 23–24 
22 Ballington & Karam, 2005, s 15 
23 Dube, 2013, s 203-204 
24 Ballington & Karam, 2005, s 33 
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Det är svårt att skilja religionens betydelse i jämförelse med andra traditioner och värderingar 

i samhället. Ofta är religionen sammankopplad med traditioner i ett land. Vissa religioner har 

en mer traditionell kvinnosyn. Exempelvis anses islam, katolicism och ortodox kristendom 

förespråka en mer traditionell kvinnosyn än till exempel protestantismen. Det kan finnas 

strukturer på lokal nivå i ett land som påverkar kvinnors villkor och det innebär att det inom ett 

land kan finnas en stor variation i hur kvinnors ställning kan se ut.25 Tidigare studier som gjorts 

visar ett samband mellan kvinnorepresentation och den dominerande religionen i landet. 

Kvinnorepresentationen tenderar att vara lägre i länder där landet domineras av religioner som 

är traditionella samt i länder som präglas av en hög grad av religiositet. Det går av denna 

anledning att se att religionen i samhället kan påverka synen på kön och att religionen i vissa 

fall kan samvariera med vissa värderingar och traditioner. Exempelvis kan detta innebära att 

kvinnor främst ses som mödrar och hustrur. Religionen påverkar på detta sätt kvinnors politiska 

representation genom att den skapar attityder om kvinnor som politiker. Religionen kan också 

påverka flickors möjligheter till utbildning eller kvinnors möjlighet på arbetsmarknaden och på 

det sättet kan det sammankopplas med graden av påverkan på kvinnorepresentation.26 

Tidigare studier visar också att det i länder där den dominerande religionen förespråkar 

traditionella könsroller är andelen i kvinnor i parlamenten lägre än i länder med en kvinnosyn 

som är mer modern. Tidigare forskning visar alltså på att religionen har en stor påverkan på hur 

man ser på kvinnan i samhället, vilket också påverkar kvinnors politiska representation.27 

I nästan alla samhällen tjänar kvinnor fortfarande mindre än män och att förklara denna skillnad 

har varit en viktig utmaning för forskare. Traditionellt har kvinnors lägre inkomster kopplats 

till att de har haft en lägre utbildning och kortare arbetslivserfarenhet. Kvinnor har i större 

utsträckning skött hushåll och barn vilket bidragit till att de inte har arbetat lika länge som män 

samt haft en lägre utbildning. Tidigare forskning visar att kvinnor tenderar att arbeta i yrken 

som inte är lika välbetalda som mäns samt inte kräver en hög grad av utbildning. Detta kan i 

sin tur vara bestämt utifrån sociala normer eller av diskriminering eller uteslutning av 

arbetsgivare. Utöver det så kan kvinnodominerande yrken anses vara mindre attraktiva, till följd 

av kulturella normer om värderingar av mäns och kvinnors arbete. En segregerad 

 
25 Wide, 2006, 23–24 
26 Wide, 2006, s 100 
27 Norris & Inglehart, 2001, s 131–132 
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arbetsmarknad kan vara kopplad till färre jobbmöjligheter och lägre inkomster för kvinnor. 

Detta leder till att kvinnor hindras från att bryta fattigdomsfällan.28 

Det finns ett samband mellan utbildning och arbetsmarknaden för kvinnor, mindre tillgång till 

utbildning och till arbetsmarknaden för kvinnor, leder i de allra flesta fall också till mindre 

tillgång till den politiska arenan. Kvinnor i arbetslivet tenderar att vara mer representerade i 

politiken jämförelse med kvinnor som inte arbetar. Det förklaras av att kvinnor som har ett 

arbete utanför hemmet har ett större självförtroende och är mer oberoende vilket i sin tur leder 

till att de är mer representerade i politiken. Samhället skapar bättre möjligheter för kvinnorna 

att börja utbilda sig och arbeta när länderna industrialiseras och moderniseras. Om länderna 

utvecklas och kvinnorna får bättre ekonomiska förutsättningar leder det också till att kvinnor 

oftare deltar i politiken vilket i sin tur leder till större jämställdhet.29 Det går att se i moderna 

länder att kvinnor arbetar i större utsträckning än i traditionella samhällen. Om kvinnor arbetar 

tenderar de att engagera sig mer i politiken än de kvinnor som inte arbetar. Kvinnor som arbetar 

bidrar även till ökat kvinnligt valdeltagande och kvinnliga väljare tenderar att rösta på kvinnliga 

kandidater i högre grad än vad män gör.30     

Flickor och kvinnor i världen har på senare år fått förbättrade utbildningsmöjligheter vilket 

påverkar kvinnors deltagande i politiken. Att fler kvinnor utbildas har lett till att fler kvinnor 

kan konkurrera med män om politisk makt på olika nivåer. Tidigare forskare menar att 

utbildning är starkt kopplat till politiskt deltagande för kvinnor och utbildning tenderar till att 

fler kvinnor går med i politiska partier samt även bildar politiska partier vilket bidrar till en 

möjlighet för dem att delta i politiska aktiviteter.31 Kvinnors utbildningsnivå i ett land kan vara 

en indikator på kvinnors deltagande i politiken och det går att se ett samband att fler 

högutbildade kvinnor blir valda som politiker. Kvinnorepresentationen i politiken är under hela 

efterkrigstiden högre i länder där kvinnors socioekonomiska villkor är goda. Wide (2006) 

argumenterar för att kvinnors socioekonomiska villkor är viktigare än den ekonomiska 

utvecklingen för att förklara de stora variationerna i könsrepresentationen i parlamenten i 

världens länder men hon menar ändå att det finns en stark korrelation mellan ekonomisk 

utveckling och socioekonomiska villkor.32   

 
28 Herrera, Dijkstra & Ruben, 2019, s 1–2  
29 Norris & Inglehart, 2001, s 129 
30 Wide, 2006, s 23–24  
31 Ndlovu & Mutale, 2013, s 75 
32 Wide, 2006, s 97 och 99 
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3. Metod 

Metoden som används i uppsatsen är ”method of difference” som går ut på att två fall väljs som 

är lika varandra i alla avseenden. Det finns inga beroende eller oberoende variabler i uppsatsen 

eftersom en deskriptiv studie används men jag menar ändå att resultaten blir mer intressanta om 

jag kan isolera för andra variabler. Teorell & Svensson (2012) menar dock att det kan finnas 

problem med metoden. Oavsett vilken typ av analysenheter man studerar – länder, regioner 

eller konflikter, är den sociala verkligheten helt enkelt för komplex och variationsrik för att två 

fall av någotdera slaget ska kunna påträffas. Enligt Teorell & Svensson (2012) gör man därför 

bäst i att betrakta både ”method of difference” och ”method of agreement” som renodlade 

idealtyper som man kan approximera olika väl i olika situationer. 

Jag har valt att studera Rwanda och Zimbabwe samt Nicaragua och Honduras och dessa fall är 

lika varandra i många avseenden men inte lika när det gäller deras representation av kvinnor i 

deras respektive parlament. Rwanda och Nicaragua har en hög representation av kvinnor i deras 

nationella parlament och Zimbabwe och Honduras har en låg representation av kvinnor i deras 

parlament. De valda fallen kommer att beskrivas som två ”Method of difference”-par, ett par 

från Afrika (Rwanda och Zimbabwe) och ett par från Centralamerika (Nicaragua och 

Honduras). Tanken med ”method of difference” är sedan att man hoppas kunna hitta den 

ensamma skiljande faktor x, som de två fallen inte har gemensam, och därmed kunna driva hem 

slutsatsen att detta förklarar skillnaden i y. Det finns dock vissa problem förenade med denna 

metod. I praktiken är det inte möjligt att hitta två eller flera fall som passar in i urvalet. Det går 

inte att hitta två eller flera fall som enbart skiljer sig åt med avseende på förklaringsvariabeln 

(x) och det som ska förklaras (y).33 

Teorell & Svensson (2012) argumenterar för ”most different system” och menar att man inte 

skall nöja sig med att undersöka fall där fenomenet har inträffat utan också ta med jämförbara 

fall där det inte har inträffat. De menar att vi inte bara skall studera framgångsrika ekonomier 

utan också misslyckade ekonomier. I bakgrund av det ska uppsatsen undersöka hur Rwanda 

och Nicaragua har lyckats uppnå en hög kvinnlig representation medan Honduras och 

Zimbabwe inte har gjort det i samma omfattning.34  

Lieberson och andra forskare som framförallt arbetar med statistisk design riktar stor kritik mot 

”most different system”. Detta anser dock andra forskare vara en överdriven kritik. Det kan 

 
33 Teorell & Svensson, 2012, s 226–227  
34 Metodpraktikan, s 117 
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vara svårt att dra slutsatser om orsak och verkan men om det finns en insikt i att det finns en 

begränsning med designen så finns det ändå goda möjligheter att komma fram till ett relevant 

resultat.35    

Ett exempel på kvantitativ analys i samhällsvetenskapen är opinionsundersökningen. 

Undersökningarnas variabler analyseras och bearbetas statistiskt och resultaten presenteras i 

form av tabeller och figurer.36 Jag har valt att inte använda mig av kvantitativ analys då jag vill 

gå djupare i några få fall och undersöka hur det ser ut i respektive land. I uppsatsen ska jag 

undersöka kvinnors ställning i religionen, utbildningsområdet och på arbetsmarknaden i 

respektive land utifrån en kvalitativ analys och därför kommer det vara viktigt att studera 

material som inte hade gått att göra med en kvantitativ analys så att jag enkelt kan argumentera 

för den kvalitativa metodens fördelar. För att kunna genomföra en kvalitativ fallstudie behöver 

en rikare beskrivning av kvinnors ställning inom de tre områden jag valt göras. Det innebär att 

jag behöver undersöka vad som finns tillgängligt utanför allehanda databaser, det kan 

exempelvis vara rapporter som myndigheter i respektive land har tagit fram. Den kvalitativa 

undersökningen vill syfta till att förstå verkligheten ur människors egna perspektiv och den 

kvalitativa undersökningen består av ett mindre antal fall som forskaren själv valt utifrån sina 

egna subjektiva överväganden.37    

I uppsatsen kommer datainsamling ske utifrån olika dokument, artiklar och rapporter. Viss 

information kommer att inhämtas bland annat från Freedom House och World Economic Forum 

som är två organisationer som mäter demokratistatus. Dessa organisationer är obundna och 

välkända men skulle kunna vara partiska i vissa avseenden dock kan det argumenteras för att 

de är välkända organisationer och källor och därför kan användas i en vetenskaplig uppsats.38  

 

3.1 Val och beskrivning av fall  

Uppsatsens syfte är att undersöka om kvinnor har en starkare ställning på arbetsmarknaden, 

inom utbildningssystemet och religionens påverkan i de länder som har en hög andel kvinnor i 

det nationella parlamentet. Jag har valt att studera Rwanda och Zimbabwe i Afrika och 

Nicaragua och Honduras i Centralamerika och jag har valt dessa länder för att länderna i 

 
35 Metodpraktikan, s 120 
36 Teorell & Svensson, 2012, s 10 
37 Teorell & Svensson, 2012, s 11 
38 Freedom House 2019 och World Economic Forum, 2019 
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respektive världsdel är lika på flera sätt men har olika grad av kvinnor representerade i det 

nationella parlamentet. Med utgångspunkt i tidigare forskning finns det ett flertal olika faktorer 

som kan påverka kvinnors politiska representation i ett lands nationella parlament. Tidigare 

studier har bland annat framfört sambandet mellan kvinnorepresentation och den dominerande 

religionen i landet och att det i samhällen som är traditionella finns en större risk att kvinnor 

anses ska ta hand om barn och hushåll och därför inte deltar i politiken i samma utsträckning 

som män. Flickors möjligheter till utbildning och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har 

även det enligt tidigare forskning visat sig ha en påverkan på kvinnorepresentation i det 

nationella parlamentet. För att avgränsa studien har därför följande områden valts för att 

undersöka sambandet till kvinnlig representation i parlamentet; arbetsmarknad, utbildning och 

religion. Dessa har valts för att undersöka socioekonomiska aspekter i form av arbete och 

utbildning samt den kulturella aspekten i form av religion och hur dessa präglar samhället och 

i sin tur påverkar kvinnorepresentationen i det nationella parlamentet.    

Jag kommer att beskriva hur representationen av kvinnor i parlamenten ser ut i varje land samt 

undersöka arbetsmarknaden, utbildningssystemet och religionen i de fyra länderna. I detta 

avsnitt kommer jag att beskriva varje fall och undersöka styrelseskick, kvinnors politiska 

representation och fördelning av platser i beslutsfattande organ.  

Jag har valt att använda mig av ett strategiskt urval när jag skriver min uppsats och har valt att 

studera fyra fall.39 Jag har valt fall med variation; två länder med hög kvinnorepresentation och 

två länder med låg kvinnorepresentation i deras parlament. Det finns flera skäl att välja fall som 

varierar på detta sätt. Det första är att det tenderar att göra undersökningens beskrivande 

slutsatser intressantare och att det finns en variation är en förutsättning för att hitta samband till 

andra variabler. Det andra skälet till att skapa variation i fallen är att främja fortsatt forskning 

på området genom att påvisa en skillnad.40 Jag har valt att göra ett strategiskt, och inte ett 

slumpmässigt urval för att det slumpmässiga urvalet riskerar att leda mer fel än en urvalsstrategi 

som tar hänsyn till den information om fallen som det finns.41  

I afrikanska länder söder om Sahara går det på senare tid att se en ökning i kvinnors politiska 

representation och Rwanda är ett av de länder som har högst representation av kvinnor i 

politiken i världen.42 Rwanda är formellt en demokrati med ett flerpartisystem där presidenten 

 
39 Teorell & Svensson, 2012, s 84 
40 Teorell & Svensson, 2012, s 152 
41 Teorell & Svensson, 2012, s 225 
42 Wide, 2006, s 87 
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har stor makt och godkänner lagar samt själv kan ta initiativ till lagstiftning i landet.  Sedan i 

början av 2000-talet har dock landet gradvis blivit mer auktoritärt och det är numera svårt att 

bedriva opposition. Presidenten väljs på sjuårsperioder och kan enbart väljas en gång.43 År 2003 

antog Rwanda en konstitution som skulle garantera att 30 procent av alla platser i 

beslutsfattande organ skulle vara kvinnor. Parlamentet i Rwanda består av 80 medlemmar varav 

53 är valda i ett proportionellt representationssystem.44 Inget parti får ha mer än hälften av 

platserna i regeringen, oavsett mandat i parlamentet. Det är presidenten som utser 

premiärministern (regeringschefen) samt de högsta cheferna för militären, polisen, 

rättsväsendet, statsförvaltningen och centralbanken. Detta tillsammans med de kvinnor som är 

folkvalda innebär att Rwanda har en av världens högsta kvinnorepresentation i parlamentet.45    

Zimbabwe är en demokratisk republik med flerpartisystem men sedan självständigheten 1980 

har grundlagen ändrats flera gånger för att öka presidentens makt. Presidentens parti 

kontrollerar de flesta delarna av samhället och presidenten är både stats- och regeringschef.46 

Presidenten utses på fem år i direkta val och kan inte sitta kvar mer än två mandatperioder. Det 

är presidenten som utnämner personer till högre befattningar inom politik, statsförvaltning och 

rättsväsen. Parlamentet består av två kammare som båda utses på fem år. Nationalförsamlingen 

ska fram till 2023 ha 270 ledamöter varav 60 platser är reserverade för kvinnor och tillsätts 

genom ett proportionellt system.47    

Honduras är en demokrati sedan 1982 där presidenten har den verkställande makten, riksdagen 

den lagstiftande makten och domstolarna den dömande makten. Militärt inflytande har påverkat 

politiken i landet och fortsätter att göra det. Honduras har genomgått flera politiska kriser och 

de olika maktorganen i landet (presidenten, parlamentet och domstolar) har varit i konflikt med 

varandra. Presidenten är både stats- och regeringschef och väljs vart fjärde år i direkta val. 

Övriga medlemmar i regeringen utses av presidenten.48 År 2004 godkände Honduras nationella 

kongress en ny vallag om att kvinnors representation i kongressen, i det centralamerikanska 

parlamentet och bland borgmästare och vice borgmästare bör vara minst 30 procent. Men det 

faktiska genomförandet av denna lag beror på kvinnliga kandidaters egna ekonomiska och 

 
43 Svenska FN-förbundet, 2015 
44 Coffé, 2012, s 4 
45 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-10 
46 Svenska FN-förbundet, 2013 
47 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-10 
48 Svenska FN-förbundet, 2018 
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politiska resurser.49 Det relativt stora antal kvinnliga suppleanter betyder emellertid inte att 

feministiska intressen nu är väl representerade i landet. I själva verket så främjar majoriteten av 

kvinnliga kongressmedlemmar konservativa eller till och med fundamentalistiska religiösa 

värderingar.50 

Enligt grundlagen är Nicaragua en demokratisk republik, men landet styrs av den auktoritära 

ledaren Daniel Ortega som är president, regeringschef och överbefälhavaren för armén. Ortega 

valdes till president 2006 och omvaldes 2011. Ortega genomförde en grundlagsändring som 

godkändes av Högsta domstolen för att ha möjlighet att kunna sitta kvar på posten.51 

Presidenten utses i allmänna val för en femårsperiod. Nationalförsamlingen har den lagstiftande 

makten och dess ledamöter utses för fem år i allmänna val. Vallistorna måste sedan 2012 ha en 

jämn fördelning mellan kvinnor och män.52 

Diagram 1. Andel kvinnor i parlamentet 

Uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators: 

http://data.worldbank.org/indicator 

 

 
49 Dijkstra, 2011, s 12 

50 Dijkstra, 2011, s 295 
51 Svenska FN-förbundet, 2016 
52 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-10 
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Diagram 1 visar att Rwanda sedan 1990-talet och fram tills 2018 är det landet i undersökningen 

som har haft högst andel kvinnor i parlamentet under hela perioden. Nicaragua har haft en stadig 

ökning av kvinnor under hela perioden i sitt parlament. I Honduras och Zimbabwe har andelen 

kvinnor i parlamenten svängt under perioden från 1990-talet till och med 2018. Under 2017 

hade andelen kvinnor i parlamentet sjunkit i Zimbabwe och Honduras från tidigare år medan 

andelen kvinnor i parlamenten i Nicaragua och Rwanda hade varit det samma. 

 

4. Resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet för länderna (Rwanda, Zimbabwe, Nicaragua och 

Honduras) som undersöks i uppsatsen för respektive variabel, det vill säga arbetsmarknad, 

religion och utbildning.  

 

4.1 Arbetsmarknad  

Den formella arbetslösheten är låg i Nicaragua men många av landets invånare saknar en 

formell anställning. Arbetslösheten och fattigdomen i landet bidrar till att många söker sig till 

bland annat Costa Rica och USA för att kunna försörja sig. Enligt lagen i Nicaragua har alla 

anställda, utom militärer och poliser, rätt att bilda fackföreningar, förhandla kollektivt och att 

strejka, men i verkligheten så är lagliga strejker ovanliga. Många arbetare i Nicaragua är 

anställda i sammansättningsfabriker, så kallade ”maquilas” där de som engagerar sig fackligt 

riskerar att förlora jobbet. Majoriteten av de som är anställda i sammansättningsfabrikerna är 

unga kvinnor och dessa tvingas ofta arbeta obetald övertid och trakasseras av arbetsledarna.53 

Kvinnor har stadigt ökat sin närvaro på Nicaraguas arbetsmarknad under de senaste åren men 

det råder fortfarande starka traditionella normer om att mannen är den som ska tjäna in pengarna 

i hushållet. Särskilt på landsbygden är det oftast kvinnorna som tar hand om hushållet och inte 

arbetar med ett vanligt arbete. Dock menar minst hälften av kvinnorna som bor i städer att 

betalda arbeten som inte är hushållsarbete är en chans för dem att vara mer självständiga men 

menar samtidigt att det finns problem med att det inte finns en utbredd barnomsorg där barnen 

 
53 Landguiden, 2019, hämtat 2019-12-09 
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kan vara under tiden kvinnorna arbetar. I Nicaragua spelar traditionella genusnormer en viktig 

roll för om kvinnor finns representerade på arbetsmarknaden.54  

I Honduras arbetar den största delen av den vuxna befolkningen (cirka 80 procent) inom den 

svarta sektorn av ekonomin, till exempel med gatuförsäljning. De fackliga organisationerna är 

svaga och även om de anställda har rätt att organisera sig fackligt, strejka och begära 

kollektivavtal så finns det flera restriktioner. I de ekonomiska frizonerna motarbetas 

fackföreningar och fackligt aktiva har avskedats och svartlistats. Arbetsvillkoren i frizonerna är 

tuffa och de anställda är mest unga kvinnor som ofta tvingas arbeta obetald övertid. Kvinnorna 

blir också ofta trakasserade av arbetsledarna samt riskerar att avskedas om de blir gravida.55    

Den största delen av befolkningen i Rwanda arbetar i jordbruket (cirka 90 procent). Efter kriget 

på 1990-talet har det varit brist på erfaren personal inom industrin då många företagsledare och 

industritjänstemän var tutsier som mördades under kriget. I Rwanda så finns det fackföreningar 

men det är svårt att genomföra lagliga strejker. Vidare finns det byråkratiska hinder i landet 

som försvårar den fackliga verksamheten.56 

När ekonomin slogs i spillror i Zimbabwe under första delen av 2000-talet fanns det till slut 

väldigt få i befolkningen med formella anställningar och det uppskattas fortfarande vara runt 

80 procent som inte har en formell anställning i landet. Det är många zimbabwier som söker 

sig utomlands för att arbeta. De som stannar kvar i landet arbetar ofta med att bedriva jordbruk 

för det egna hushållet. Många arbetar också med att köra taxi, putsa skor eller gatuförsäljning.57 

Diagram 2. Andel kvinnor i arbete 

Uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators, WDI, se 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS. Siffrorna avser kvinnor över 15 

år. 

 
54 Herrera, Dijkstra och Ruben, 2019, s 5–6 
55 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-09 
56 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-09 
57 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-09 
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Resultatet för respektive land i diagrammet visar att andelen kvinnor som är äldre än 15 år 

och arbetar är större i Rwanda än i Zimbabwe och landet har under hela perioden mellan 1990 

och 2018 haft en högre andel kvinnor i arbetslivet. 

Resultatet för Nicaragua och Honduras visar att Honduras under en tioårsperiod haft en högre 

andel kvinnor i arbete i jämförelse med Nicaragua. Det svängde i början av 2000-talet och 

kvinnorna i Nicaragua började i större omfattning arbeta.  

Resultatet för alla länder i diagrammet visar att en större andel kvinnor som är äldre än 15 år i 

Afrika (Rwanda och Zimbabwe) arbetar jämförelsevis med Centralamerika (Nicaragua och 

Honduras).  

 

4.2 Religion  

Katolska kyrkan har en stark ställning i Nicaragua och de flesta i befolkningen är katoliker. Det 

politiska inflytandet har ökat sedan parlamentet 2006 röstade igenom ett totalförbud mot abort 

i landet. Sedan 1990-talet har antalet protestantiska frikyrkor ökat kraftigt, särskilt i fattiga 



20 
 

områden. Religionsfrihet råder och respekteras generellt i landet men det råder dock vissa 

undantag.58    

Katolska kyrkan har länge liksom i Nicaragua haft en stark ställning i Honduras och de flesta i 

befolkningen räknar sig själva som katoliker (mer än 75 procent av befolkningen uppskattas 

vara katoliker). Dock har andelen protestanter ökat snabbt och 2017 gjordes en undersökning i 

landet som visade att fler honduraner identifierade sig som protestanter än som katoliker.59    

Rwanda har religionsfrihet och den respekteras oftast av myndigheterna. Omkring två 

tredjedelar av rwandierna är kristna. De flesta är katoliker men det finns också olika 

protestantiska samfund. Rwanda är ett av få länder i Afrika där kyrkan haft ett så starkt grepp 

om befolkningen. Under folkmordet 1994 ifrågasattes dock tilliten till kyrkan vilket ledde till 

att många i befolkningen konverterade till islam.60    

Största delen av befolkningen är kristna i Zimbabwe liksom i Rwanda. De flesta är protestanter 

men runt en tredjedel är katoliker. Det är religionsfrihet i landet och förhållandet mellan staten 

och de religiösa samfunden fungerar tillfredställande.61 Det finns flera potentiella förklaringar 

till den låga representationen av kvinnor i parlamentet i Zimbabwe. Den första utmaningen som 

kvinnor står inför är att Zimbabwe, liksom många andra stater, är ett mycket patriarkalt 

samhälle på flera områden, såsom politik, religion och socialt liv. Den socioekonomiska 

strukturen innebär att kvinnor förhindras från att delta i politiken. I Zimbabwe MDG:s 

(millenium development goals) statusrapport lyfts fram att Zimbabwes samhälle är mycket 

patriarkalt. Detta kommer särskilt till uttryck i fördelningen av könsroller, dessa måste 

förändras för att kvinnor i högre grad ska representeras i det nationella parlamentet.62  

Diagram 3. Andel procent per religion och land 

Uppgifter hämtade från https://www.globalis.se/Laender. Siffrorna är ungefärliga och 

uppgifterna är i olika grad uppdaterade från 2014–2018 (i de fall som Globalis har angett 

siffror för hur stor andel protestanter och katoliker som finns representerade i landet anges 

det, i andra fall där det enbart funnits beskrivit hur stor procent som är kristna, anges antal 

procent som är kristna) 

 
58 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-10 
59 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-10 
60 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-10 
61 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-10 
62 Dube, 2013, s 205 
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Diagrammet visar att flera av länderna har en hög andel kristna i befolkningen. Katolicismen 

har en klar majoritet i länderna Rwanda, Nicaragua och Honduras. Zimbabwe har också en hög 

andel av kristna men präglas till stor del av synkretister (kristendom kombinerat med 

traditionell tro). 

4.3 Utbildning  

Kvinnor med högre utbildning är mer självständiga och har större makt över sin egen situation 

än de kvinnor som enbart har grundskoleutbildning. På samma sätt bedöms kvinnor med 

högre utbildning ha en högre beslutsförmåga än de som enbart har grundskoleutbildning. 

Kvinnor med högre utbildning verkar också ha högre självkänsla än kvinnor med lägre 

utbildning och en möjlig förklaring till detta kan vara att högre utbildning exponerar 

kvinnorna till nya idéer och alternativa könsnormer och beteenden vilket vidgar kvinnornas 

syn på världen.63 Utbildning och media rustar kvinnor med information som bidrar till att de 

kan anpassa sig och förstå den föränderliga moderna världen vilket ökar deras självständighet. 

Personer med högre utbildning har generellt en större benägenhet att ta till sig nya idéer och 

alternativa beteenden och könsroller.64          

Den sexåriga grundskolan i Nicaragua är avgiftsfri och eleverna börjar skolan vid sju års ålder.65 

Kvinnor i Nicaragua utbildar sig i högre grad än männen men utbildningsnivån är fortfarande 

generellt låg i landet. Även om utbildning hos kvinnor har ökat i landet så har inte detta påverkat 

 
63 Musonera, Abdou., Heshmati Almas, 2016, s 16 
64 Musonera, Abdou., Heshmati Almas, 2016, s 12 
65 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-09 
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könsnormer när det gäller betalt och inte betalt arbete. Även om kvinnor har högre utbildning 

så tjänar dem fortfarande mindre än männen.66 

Barn i Honduras börjar skolan vid sex års ålder. Grundskolan är nio år och är obligatorisk och 

avgiftsfri. I stort sett alla barn börjar skolan och de flesta väljer att fortsätta och gå det treåriga 

gymnasiet, som är frivilligt och avgiftsfritt. Även om staten har satsat på utbildning så är 

fortfarande kvaliteten på skolundervisningen låg.67  

I och med folkmordet i Rwanda 1994 slogs skolväsendet i spillror men en del av statsbudgeten 

reserverades senare för att bygga upp skolväsendet på nytt. I stort sett alla barn i Rwanda (cirka 

97 procent) börjar i den avgiftsfria och formellt obligatoriska sexåriga grundskolan. Drygt 70 

procent fullföljer skolgången. En tredjedel av dessa påbörjar även det treåriga högstadiet. Cirka 

tio procent fullföljer det treåriga gymnasiet. I dagsläget påbörjar cirka 98 procent av flickorna 

grundskolan.68  

År 1980 blev Zimbabwe självständigt och presidenten lovade stora utbildningsreformer. Före 

självständigheten var utbildningen fri och obligatorisk för vita barn men varken gratis eller 

obligatorisk för svarta barn och det fanns olika skolor för vita och svarta barn. Trots rasismen i 

skolsystemet var det ändå könsneutralt och både flickor och pojkar kunde gå till skolan. 

Kostnader för utbildning bidrog dock till att familjer med mindre resurser valde att låta sina 

söner gå i skolan framför sina döttrar. Därav ett resultat som visar att färre flickor än pojkar har 

någon utbildning i landet. I samband med självständigheten genomförde Zimbabwe en rad 

reformer för öka tillträdet till gymnasieskolan. I Zimbabwe börjar barnen skolan samma år som 

de fyller sex år. Grundskolan är sju år och därefter kan de börja på gymnasiet.69 De flesta barn 

i landet går några år i grundskolan men det är knappt hälften som fortsätter till de högre 

stadierna och det är färre flickor än pojkar som går i skolan. Läs- och skrivkunnigheten är dock 

fortfarande hög i landet även om många av barnen inte fullföljer sin skolgång.70 Anledningar 

till den begränsade representationen av kvinnor i politiken i Zimbabwe beror på begränsad 

tillgång eller brist på formell utbildning. Zimbabwe har en ganska hög andel som går 

grundskolan men det är en låg representation av kvinnor på gymnasiet och högskolan och det 

påverkar deras förmåga att få tillgång till och ha beslutsfattande i politiken. En koppling till 

 
66 Herrera, Dijkstra och Ruben, 2019, s 5–8 
67 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-09 
68 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-09 
69 Grepin och Bharadwaj, 2015, s 99 
70 Landguiden, 2019, Hämtat 2019-12-09 
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låga utbildningsnivåer är inkomstnivåerna för kvinnor i Zimbabwe. Många kvinnor brukar vara 

fattiga på grund av olika sociokulturella faktorer och de kvinnorna som har pengar har 

vanligtvis tillgång till den rikedomen genom sina män. Detta innebär att de antingen hindras 

från att slåss för politiska positioner genom fattigdom, eller när de har pengar, kan de stoppas 

av maken.71  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4. Andel kvinnor i procent som är läskunniga och inskrivna inom 

utbildningsområdet  

Uppgifterna är hämtade från World Economic Forum. Hämtat från: 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=HND . 

Siffrna är från 2015. 

 

 
71 Dube, 2013, s 206 
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I diagrammet går det att se att alla länder (Rwanda, Zimbabwe, Nicaragua och Honduras) under 

2015 har en hög andel barn som påbörjar grundskolan. Runt 40–50 procent skrivs in i 

gymnasieskolan i respektive land och det går att se att det är få som fortsätter vidare till 

högskolan i varje land. Läskunnigheten är under 2015 mellan 68 procent och närmre 90 procent 

i respektive land. Nicaragua och Rwanda har lägst andel läskunniga och Zimbabwe och 

Honduras har under 2015 en högre andel personer som är läskunniga i länderna.    

   

5. Analys 

Parlamentens sammansättning avseende kön i världen varierar, men i de flesta länder finns det 

ett demokratiskt underskott av kvinnor i politiken. Om alla världens parlament skulle 

sammansättas slumpmässigt borde hälften av världens parlamentsledamöter vara kvinnor 

eftersom kvinnor utgör hälften av världens befolkning. Med undantag för Rwanda visar 

Zimbabwe, Nicaragua och Honduras ett demokratiskt underskott av kvinnor i parlamenten, men 

det går dock att se att den kvinnliga representationen i Nicaragua tillsammans med Rwanda i 

korrelation till de flesta andra länder i världen ändå har en hög representation av kvinnor i sina 

parlament. Pitkin menar att det framförallt finns tre argument till varför jämställd representation 

är viktig i ett samhälle. Ett argument är att kvinnor utgör hälften av befolkningen och därför bör 

representeras med lika stor andel i politiken. Utöver det så hävdas det att dessa gruppers 

intressen inte tas tillvara av andra än just de som tillhör denna gemenskap och en frånvaro av 

representation är därmed en försvagning av folkviljan. Det sista argumentet är att olika sociala 

grupper får skilda erfarenheter genom livet som inte tillvaratas om de utesluts från 

beslutsfattandet. Deskriptiv representation handlar om hur den politiska församlingen ska vara 

utformad på bästa sätt för att avspegla befolkningens sammansättning och att deskriptiva 

representanter liknar de som de representerar, exempelvis att kvinnor representerar kvinnor. 

Det kan också vara av betydelse att en kvinna representerar en kvinnas åsikter, då erfarenheter 

kan skilja sig åt beroende på kön. Med detta i beaktan kan man hävda att länderna som har 

undersökts har ett demokratiskt underskott, med undantag för Rwanda, i deras parlament vilket 

kan tyda på att kvinnors åsikter i samhället inte representeras på ett fullgott sätt samtidigt som 

det påverkar kvinnors civila rättigheter i samhället vilket kan bidra till att den kvinnliga 

representationen inte ökar i den omfattning som vore önskvärt.  
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Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan kvinnorepresentation och den 

dominerande religionen i landet. Kvinnorepresentationen tenderar att vara lägre i länder där 

landet domineras av religioner som är traditionella samt i länder som präglas av en hög grad av 

religiositet. Islam, katolicism och ortodox kristendom anses förespråka en mer traditionell 

kvinnosyn än till exempel protestantismen. Det går därför att se att religionen i samhället kan 

påverka synen på kön och att religionen i vissa fall kan samvariera med vissa värderingar och 

traditioner. Exempelvis kan detta innebära att vissa religioner har en mer traditionell kvinnosyn 

och att kvinnor bland dessa religioner främst ses som mödrar och hustrur som har till uppgift 

att ta hand om familjen. Religionen påverkar på detta sätt kvinnors politiska representation 

genom att den skapar attityder om kvinnor som politiker och detta ger också en påverkan på 

flickors möjligheter till utbildning eller kvinnors möjlighet på arbetsmarknaden och på det sättet 

kan det sammankopplas med graden av kvinnorepresentation. I bakgrund till detta är fallen som 

undersökts exempel på länder där det finns en traditionell kvinnosyn i samhället då länderna 

har en hög grad av katolicism och patriarkaliskt samhälle (inklusive Zimbabwe trots avsaknad 

av katolicism) vilket kan bidra till att kvinnorna i lägre utsträckning arbetar och utbildar sig. 

Resultatet visar också att Rwanda och Nicaragua som har en hög representation av kvinnor i 

deras parlament inte tenderar att korrelera med den traditionella religionen i respektive land då 

de i sådana fall borde ha en låg kvinnorepresentation. Även om båda länderna har en hög grad 

av katolicism och att religionen i tidigare studier visats haft påverkan på kvinnosynen i form av 

att kvinnor främst ska ta hand om barn och hushåll så verkar det inte sammanfalla med den 

kvinnliga politiska representationen i dessa länder. Huruvida det finns en koppling mellan 

Zimbabwes och Honduras låga kvinnliga representation i respektive parlament med vilken 

religion som är dominerande i länderna är svårt att bedöma. Dock har både Honduras och 

Zimbabwe ett mycket patriarkalt samhälle och detta tillsammans med den socioekonomiska 

strukturen i landet innebär att kvinnor förhindras från att delta i politiken.  

Tidigare forskning visar att de kvinnor som arbetar tenderar att engagera sig mer i politiken än 

de kvinnor som inte arbetar. Kvinnor som arbetar bidrar även till ökat kvinnligt valdeltagande 

och kvinnliga väljare tenderar att rösta på kvinnliga kandidater i högre grad än vad män gör. 

Resultatet i uppsatsen visar att både Rwanda och Nicaragua som har en hög andel kvinnlig 

representation i parlamenten också har högre andel kvinnor som arbetar än i de andra länder 

som undersökts inom sin respektive världsdel. Zimbabwe och Honduras har inte lika hög andel 

kvinnor representerade i parlamentet och har även en lägre andel kvinnor i landet (för sin 

världsdel) som arbetar i jämförelse med Rwanda och Nicaragua. Detta resultat indikerar på att 
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det kan finnas ett samband mellan en hög andel kvinnor i arbete och en hög andel kvinnor 

representerade i parlamenten. Detta är även något som förklaras av Wide (2006) som menar att 

kvinnor som arbetar tenderar att vara mer representerade i politiken i jämförelse med kvinnor 

som inte arbetar. Bland annat är detta en konsekvens av att kvinnor som arbetar utanför hemmet 

och utanför traditionella kvinnosysslor får ett större självförtroende och är mer oberoende från 

mannen vilket i sin tur leder till att de blir mer representerade i politiken. Detta kräver att 

samhället tillåter detta och skapar möjligheter för kvinnorna att kunna utbilda sig och arbeta 

vilket ofta sker när landet i fråga industrialiseras och moderniseras. Bättre ekonomiska 

förutsättningar och arbete för kvinnor leder således till att kvinnligt engagemang i politiken 

ökar vilket i sin tur leder till ett mer jämställt samhälle där kvinnliga väljare tenderar att rösta 

på kvinnliga kandidater i högre grad än vad män gör. Andelen kvinnor i arbete har även direkt 

korrelation till hur traditionellt och patriarkaliskt samhället är då, enligt Wide (2006), fler 

kvinnor tenderar att arbeta i samhällen som anses mer moderna.  Forskare menar att utbildning 

är starkt kopplat till politiskt deltagande för kvinnor och utbildning tenderar till att fler kvinnor 

går med i politiska partier samt även bildar politiska partier vilket bidrar till en möjlighet för 

dem att delta i politiska aktiviteter. Kvinnors utbildningsnivå i ett land kan vara en indikator på 

kvinnors deltagande i politiken och det går att se ett samband att fler högutbildade kvinnor blir 

valda som politiker. Resultatet visar att läskunnigheten är högre i Zimbabwe och Honduras i 

jämförelse med Rwanda och Nicaragua vilket inte korrelerar med andelen kvinnlig politisk 

representation för fallen i fråga. Vidare visar resultatet att den största delen av alla barn i de 

fyra länderna som undersökts skrivs in i grundskolan och det går även att utläsa att en stor del 

inte skrivs in i gymnasieskolan. Centralamerika (Nicaragua och Honduras) har högst andel 

elever som skrivs in på gymnasiet vilket indikerar att de har fler elever som slutför grundskolan 

än vad Afrika (Rwanda och Zimbabwe) har. Resultatet visar därför inte en tydlig koppling 

mellan kvinnorepresentationen i parlamenten och utbildning i länderna då samtliga fall inom 

respektive världsdel har en liknande utbildningsnivå och inte särskiljer sig ifrån varandra.  

Avsikten med uppsatsen är att undersöka om stark kvinnlig politisk representation 

sammanfaller med att kvinnor även har en stark ställning i andra delar i samhället (religion, 

arbetsmarknad och utbildning). Teorin tyder på att det finns ett visst samband mellan hög 

kvinnlig representation på arbetsmarknaden och en hög kvinnlig representation i parlamenten, 

men detta är dock svårt att påvisa genom det resultat som framkommit för de valda fallen. 

Resultatet visar också att religion inte verkar sammanfalla med den kvinnliga politiska 

representationen i de berörda länderna. Dock så framgår det enligt tidigare forskning att det 
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finns ett samband med att länder som har en hög grad av katolicism ofta har en låg 

representation av kvinnor i parlamentet vilket inte stämmer överens med hur resultaten ser ut 

för de valda fallen. Nicaragua och Rwanda har en hög andel kvinnor i parlamenten men den 

största delen av befolkningen är katoliker. Som framkommit så visar inte heller resultatet för 

de valda fallen att det skulle finnas en stark koppling mellan utbildning och kvinnlig 

representation i parlamenten. Detta då andelen inskrivna elever för fallen inte visade tillräckligt 

stora avvikelser och skillnader mellan länderna varför ingen slutsats kan dras. 

Trots att slutsatser har varit svåra att dra för de respektive valda fallen och variablerna kopplat 

till kvinnorepresentation i parlamentet har det påvisats att de valda variablerna har en inverkan 

på kvinnorepresentation i stort. En tydlig förklaringsvariabel har alltså inte kunnat hittas för att 

förklara kvinnorepresentation i nationella parlament och antalet variabler som undersökts skulle 

därav behöva utökas för att få ett annat utfall. En sådan variabel skulle i sådana fall kunna vara 

politisk oro och kaos och om detta någon gång drabbat länderna. Bland annat konstaterar IPU 

(2005) att framförallt utvecklingsländer som lyckats med jämställdhetsfrågor och att ge kvinnor 

större utrymme, någon gång har upplevt en konflikt eller krig vilket i sin tur har lett till politisk 

oro och en reformering av landets lagar och konstitutioner. 

 

6. Slutsats 

Frågeställningen som jag önskat svara på i denna uppsats är: Sammanfaller stark 

kvinnorepresentation i nationella parlament med att kvinnor även har en stark ställning i andra 

delar av samhället? 

Det står klart att variablerna (arbetsmarknad, utbildning och religion) som valts att undersökas 

har en stark koppling till kvinnlig politisk representation. Med ökad socioekonomisk ställning, 

ökad tillgång till utbildning och arbete utanför hemmet samt ett minskat inflytande av 

traditionella normer och religion så kommer kvinnors ställning och politiska representation att 

öka. Dock för de enskilda fallen Rwanda, Zimbabwe, Nicaragua och Honduras har detta visat 

sig svårt att påvisa då länderna inom de valda variablerna för varje land är för lika i många 

avseenden och skillnaderna är inte tillräckligt stora mellan länderna. Det vill säga att ingen utav 

variablerna för respektive land särskiljer sig så pass mycket att detta går att härleda till ett 

samband för en låg eller hög andel kvinnorepresentation i parlamentet.  
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Den kvinnliga representationen i parlamenten i Afrika (Rwanda och Zimbabwe) och i 

Centralamerika (Nicaragua och Honduras) som har undersökts visar att Rwanda sedan 1990-

talet och fram tills 2018 är det land i undersökningen som har haft högst andel kvinnor i 

parlamentet under hela perioden. Nicaragua har haft en stadig ökning av kvinnor under perioden 

i sitt parlament vilket bidrar till att parlamentet har en av världens högsta kvinnorepresentation. 

I Honduras och Zimbabwe har andelen kvinnor i parlamenten svängt under perioden från 1990-

talet fram till och med 2018. Under 2018 hade andelen kvinnor i parlamentet sjunkit i 

Zimbabwe och Honduras medan andel kvinnor i parlamenten i Nicaragua och Rwanda hade 

ökat. Den deskriptiva representationen av kvinnor i parlamenten i Nicaragua och Rwanda är 

förhållandevis hög i relation till andra länder i världen. Undersökningen visar att Zimbabwe 

och Honduras har en ännu lägre andel kvinnor i parlamenten än Rwanda och Nicaragua vilket 

indikerar på att de har en ännu större utmaning för att närma sig en jämlik representation. 

Den största utmaningen som kvinnor i utvecklingsländer står inför är ett mycket patriarkalt 

samhälle inklusive politik, arbete, religion, utbildning och socialt liv. Denna socioekonomiska 

struktur fungerar som en mekanism som förhindrar kvinnor från att delta i politiska 

sammanhang och ta sig an politiska positioner i samhället. Flertalet författare och forskare lyfter 

fram det patriarkala samhället som ett stort problem för jämställd politisk representation och 

där uttrycks det att om kvinnor ska ha tid att utforska möjligheter inom politiken och andra 

sektorer som traditionellt betraktas som "manliga " så måste kvinnor befrias från de klassiska 

kvinnodominerade rollerna i samhället. I de flesta utvecklingsländer förväntas kvinnor 

kulturellt sett koncentrera sig på hushållssysslor och överlåta offentliga frågor till männen. 

Detta mönster måste brytas för att ändra på traditionella synsätt och med detta kommer även 

kvinnors ställning gällande utbildning, arbete och religion förbättras och på så sätt även stärka 

deras politiska representation och ställning i samhället. 

Sammanfattningsvis var mitt syfte att undersöka om stark kvinnorepresentation i parlamentet 

tenderar att sammanfalla med att kvinnor även har en stark ställning i andra delar av samhället 

(religion, arbetsmarknad och utbildning). Jag har med min undersökning kommit fram till en 

slutsats som visar på att det finns en korrelation med att kvinnor har en stark ställning i 

nationella parlament och i andra delar i samhället som har undersökts (religion, arbetsmarknad 

och utbildning). Dock har jag inte kunnat bevisa detta för de valda fallen då kvinnors ställning 

i övriga delar av samhället som jag har undersökt inte visat på tillräckligt stora skillnader mellan 

länderna.  
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Förslag till fortsatta studier skulle kunna genomföras genom att undersöka andra länder och nya 

variabler. Särskilt för utvecklingsländer som har lyckats bra med att öka kvinnors representation 

i parlamentet har det framkommit att dessa kan ha genomgått krig, politisk oro eller kaos. Vid 

ett sådant tillfälle har landet fått en chans att upprätta en ny konstitution och slå hål på gamla 

traditioner och kulturer i samhället samt lyfta frågor om jämställdhet för att ge kvinnor större 

utrymme än de tidigare haft. Så var fallet för bland annat Rwanda varför en stor del av landets 

höga kvinnliga representation i parlamentet kan härledas till inbördeskriget under 1990-talet. 

Denna variabel hade varit intressant att undersöka vidare både för Rwanda och för andra länder 

som varit i samma situation.  
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