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Abstract 

Denna uppsats undersöker huruvida kvinnors utbildning påverkar demokratin. 

Undersökningen utförs i form av en regressionsanalys där vi undersöker 126 

länder. Anledningen till att vi använt oss av dessa länder är att det saknas data för 

de andra länderna. Vi mäter graden av demokrati genom att kombinera variablerna 

fh_pr (Freedom House, Political Rights) och fh_cl (Freedom House, Civil 

Liberties). Genom att kombinera dessa skapar vi en beroende variabel som vi valt 

att kalla Demokrati_rf. 

Vi prövar vår hypotes om att kvinnors utbildning kommer vara den variabel 

som påverkar demokrati i störst utsträckning. Vi får belägg för att vår hypotes 

stämmer även om det visar sig inte stämma fullt ut. Kvinnors utbildning är en av 

de viktigaste variablerna för demokrati som vi tar med, men det kan argumenteras 

för att BNP/capita har ett större inflytande på demokrati.  

 

 

Nyckelord: demokrati, kvinnors utbildning, moderniseringsteorin, 

regressionsanalys 
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1 Inledning 

“A broad empirical analysis of the relationship between democracy and 

gender inequality in education does not exist. The following is an attempt to 

provide one.” (Brown, 2004, sid. 138). 

 

Detta citat är en av grundanledningarna till att vi valda att skriva denna 

uppsats med en kvantitativ metod. Nämligen att enbart en tidigare undersökning 

utförts kring kvinnors utbildning i samband med demokrati sedan 2004 

Utbildningar skiljer sig från land till land, allt ifrån antalet år i grundskolan till 

kvalitén. I dagens Sverige är utbildning en rättighet för både kvinnor och män 

men så är det inte i alla världens hörn. I en del länder är inte utbildning en 

rättighet och där speciellt kvinnorna är den grupp som inte får studera. På samma 

sätt som utbildning skiljer sig mellan länder så skiljer sig demokratinivån mellan 

olika länder. Kan det finnas ett samband där kvinnors utbildning främjar 

demokrati? Detta är ett forskningsområde som få forskare har analyserat 

kvantitativt.  

Vi har antagit uppdraget från forskningsvärlden att utforska detta relativt 

outforskade område med hypotesen att kvinnors utbildning är den faktor som till 

största del främjar demokratiutveckling. 

Författaren tydliggjorde att detta är första gången det görs en empirisk 

forskning på området: 

 

“A broad empirical analysis of the relationship between democracy and gender 

inequality in education does not exist. The following is an attempt to provide 

one.” (Brown, 2004, sid. 138).  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Vi har valt problemformuleringen “Hur påverkar kvinnors utbildning 

demokrati?”. Vi anser att utbildning och främst kvinnors utbildning, har fått en 

undanskymd roll i demokratiteorier. Med vår uppsats hoppas vi kunna bevisa att 

det i själva verket förhåller sig som så att kvinnors utbildning är viktigare än 

exempelvis ekonomisk utveckling för att gynna demokrati.  

Det finns redan sedan tidigare gott om forskning kring just 

demokratiprocessen, vi har dock funnit att en väldigt stor del av denna forskning 

är utförd med en kvalitativ metod. Särskilt forskning kring kvinnors utbildning 

och rättigheter. Vi var därför mer intresserade av att göra en kvantitativ 
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undersökning för att samtidigt lära oss de analytiska verktygen som används 

under kvantitativ forskning och att få en chans till att studera ett ämne som vi är 

intresserade av.  

1.2 Teori och metod 

Syftet är att utreda hur kvinnors utbildning påverkar demokratin och därför 

handlar det om en teoriprövande studie, där en eller flera teorier som i form av 

konkreta hypoteser prövas på ett empiriskt material (Esaiasson, 2007, sid. 42). Vi 

kommer att presentera vilka variabler som vi skall använda samt vilket teoretiskt 

motiv som existerar för att förutsätta att de kan påverka demokrati.  

I vår undersökning kommer vi att titta närmare på tre olika definitioner av 

demokrati, detta för att läsaren ska kunna förstå hur vi har resonerat i vårt val av 

operationalisering. Denna operationalisering kommer vara av högsta vikt för vårt 

arbete, då det kommer lägga grunden för vårt val av demokrativariabel.  

Vi kommer utgå från en teori, utvecklad av Seymour Martin Lipset i vilken han 

hävdar att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för en demokratisk 

utveckling. Det bör dock nämnas att enbart utbildning sällan leder till demokrati 

(Lipset, 1959, sid. 79). 

Det finns flertal sätt att göra anspråk på kvinnors utbildning när det skall 

kopplas till demokrati, vi har funnit två forskare med två olika vinklar (Brown och 

Yuval-Davis & Werbner), där den första forskaren har utfört en kvantitativ 

forskning om hur demokrati påverkar ojämlikheterna mellan män och kvinnors 

utbildning. Den andra forskaren menar att kvinnors utbildning har en relation till 

demokrati. Från dessa två synsätt kommer vi att ge vår egen syn på hur kvinnors 

utbildning påverkar demokrati. 

Sedan skall vi undersöka korrelationen mellan flera variabler och detta arbetssätt 

är regressionsanalytiskt. Regressionen undersöker flera oberoende variablers 

inverkan på länders demokrati med hjälp utav programmet SPSS. 

 

1.3 Material 

Vi har under uppsatsens gång inte genomfört en egen materialinsamling utan 

förhåller oss enbart till andrahandskällor. Vi har hämtat datamaterial ifrån Quality 

of Government databasen hos Göteborgs Universitet och med materialet kunnat 

skapa våra egna variabler. Den variabel som vi kommer att skapa kommer att heta 

demokrati_rf. Utöver databasen ifrån Göteborgs Universitet har vi använt en rad 

med artiklar och böcker, speciellt inom området demokrati och kvinnors 

utbildning. 
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1.4 Tidigare forskning 

Forskningsområdet är inte lika etablerad som vi först antog. Vi har dock funnit 

två tidigare forskningar som har relevans till vår forskning. I den första relevanta 

forskning vi har använt, skriver Yuval-Davis & Werbner (1999, sid. 1) om vad 

som har lett fram till könens olikheterna i anspråk för medborgarskap i boken 

Women, Citizenship and Difference: 

 

 

“Our particular focus is on the processes that have led to the gendering of 

citizenship and the counter-movements towards equality and difference these 

exclusionary forces have produced.” (Yuval-Davis & Werbner, 1999, sid. 1) 

 

 

 

Författarna centrerar betydelsen för medborgarskap och jämställdhet med en 

kvalitativ forskningsmetod. 

Den andra forskningen i området som vi fann var David S. Browns (2004) 

artikel, Democracy and Gender Inequality in Education: A cross-National 

Examination, som jämförde ojämlikheterna mellan könen för utbildning i relation 

till demokrati.  

     Brown använder en annan demokratidefinition än oss och utöver detta finns det 

stora olikheter mellan hans och vår forskning. Han mäter skillnaden mellan 

kvinnors och mäns utbildning som den beroende variabeln och demokrati som den 

oberoende variabeln. Detta skiljer sig ifrån vår forskning då vi mäter på vilket sätt 

kvinnors utbildning påverkar demokrati. 

 

1.5 Avgränsningar 

Datamaterialet har avgränsat oss och en egen datasamling har inte utförts på 

grund av att tidsramen har gjort det omöjligt för oss att utföra. Avgränsningarna 

har betytt att vi inte har kunnat välja specifikt de variabler vi har velat använda 

samt varit tvungna att använda data mellan åren 1970 och 2010.  

Utöver detta har vi haft som avsikt att inte använda alltför många teorier utan 

att fokusera på några fåtal för att få mer kvalité istället för kvantitet. 

 



 

 4 

2 Teori 

2.1 Moderniseringsteorin 

Det finns enormt många olika teorier om demokrati och 

demokratiseringsprocesser. Vi var dock intresserade av en teori som sätter 

kvinnors utbildning i främsta rummet. Tyvärr har vi inte kunnat hitta någon som 

hävdar just detta och vi har valt att utgå från det näst bästa.  

Vi har således valt att utgå från en teori som till stor del stödjer utbildningens 

plats i demokratiutvecklingen, nämligen modernisering teorin. Precis som det 

finns flera teorier kring demokratiprocessen finns det flera olika versioner av 

moderniseringsteorin. Vissa riktningar inom moderniseringsteorin fokuserar på 

ekonomisk framgång, medan andra fokuserar på mer sociala delar som utbildning 

och social säkerhet.  

Vi har valt att utgå från den artikel som Seymour Martin Lipset skrev 1959 

kallad: “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and 

Political Legitimacy”. Det är i denna text som Lipset formulerar sin tolkning av 

moderniseringsteorin. Ett av Lipset’s kändaste citat, “[..] the more well-to-do a 

nation, the greater the chances that it will sustain democracy” (Lipset, 1959, sid. 

75), beskriver på ett väldigt bra sätt Lipset’s moderniseringsteori. En regim som 

bygger för framtiden, ökar den ekonomiska stimulansen och satsar på utbildning, 

gör att chanserna ökar för att staten ska bli en demokrati. Lipset hävdar dock att 

den största faktorn för att kunna påverka en demokratisk utveckling är utbildning.  

 

“[...] the most important single factor differentiating those giving democratic 

responses from others has been education. The higher one’s education, the more 

likely one is to believe in democratic values and support democratic practices. All 

the relevant studies indicate that education is far more significant than income or 

occupation.” (Lipset, 1959, sid. 79) 

 

Trots vår starka övertygelse om utbildningens roll i den demokratiska  

utvecklingen, blir vi tvungna att erkänna att enbart utbildning inte kan skapa 

demokrati. Eftersom att demokratins framväxt inte enbart kan tillskrivas 

utbildning, anser flera forskare, däribland Lipset, att en stor anledning till att 

demokratier uppstår är ett resultat av den ekonomiska situationen i ett land. Här 

känner vi att vi inte till fullo kan hålla med Lipset m fl., då det finns flera exempel 

på stater som inte passar in på denna generalisering. Indien och Mongoliet är de 

vanligast använda exemplen, som enligt denna teori borde vara diktaturer. Dessa 

länder har låga medelinkomster och är förhållandevis fattiga, men trots detta 

klassas som fullgoda demokratier.  
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Eftersom att ekonomin enligt flera författare påverkar den demokratiska 

utvecklingen i ett land känner vi att BNP och Gini-koefficienten är väldigt bra 

kontrollvariabler mot kvinnors utbildning. Dessa kommer att tävla om signifikans 

och vi kan på ett tydligt sätt se vilken variabel som är viktigast för att utveckla en 

demokrati. 

 

2.2 Demokrati 

Hur begreppet demokrati ska tolkas har varit något som statsvetare har 

diskuterat under flera hundra år. Denna långa och eviga strid om begreppet har lett 

till att det finns ett överflöd av definitioner. Definitionen av begreppet demokrati 

är en central del i vårt arbete då vi frågar oss hur kvinnors utbildning påverkar 

demokrati. Det därför är det viktigt med en klar operationalisering av begreppet 

demokrati.   

Vårt syfte i denna del är göra en djupare genomgång av begreppet demokrati, 

av den anledningen har vi valt att utgå från tre olika definitioner av begreppet 

demokrati. De tre definitioner av demokrati som vi valt att använda är framtagna 

av Schumpeter, Kompridis och Dahl. Vi kommer i vår genomgång att 

uppmärksamma definitionernas styrkor och svagheter, för att på ett tydligt sätt 

visa hur vi resonerat i vårt val av operationalisering. Det är viktigt för oss att vi 

använder oss av en operationalisering som tar med vissa friheter, friheter som är 

viktiga för att kunna värna om kvinnors rättigheter, exempelvis rätten att 

organisera sig. 

2.2.1 Schumpeter 

Schumpeters minimalistiska definition av demokrati, fri tävlan om en fri röst, 

är en av dessa definitioner av begreppet demokrati (Haerpfer et al, 2009, sid. 12).  

Vi anser dock att Schumpeters definition med stor sannolikhet kommer missa det 

som vi vill mäta. Med den minimalistiska definitionen missar vi exempelvis rätten 

att organisera sig, som till stor del är nödvändig för att kvinnorättsorganisationer 

skall kunna verka. Kvinnorättsorganisationer som i flera fall verkar för att ge 

utbildning till kvinnor, exempelvis Afghan Women Skill Development Centre, 

AWSDC, som arbetar för att bland annat ge kvinnor utbildning i Afghanistan 

(AWSDC, 2010).  

Vi missar även, med denna definition huruvida kvinnor överhuvudtaget har 

rätt till en skolgång, eftersom detta inte har någon inverkan på demokrati enligt 

Schumpeter. Ett land kan enligt Schumpeter ha en lagstiftning som förbjuder 

kvinnor att gå i skolan, som i Afghanistan (Yuval-Davis & Werbner, 1999, sid. 

14) innan kriget 2001. Trots detta skulle det kunna vara en demokrati. Nu var 

visserligen Afghanistan inte en demokrati enligt Schumpeters definition, men 

detta på grund av att det inte hölls fria val om en fri röst. Inte för att halva 
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befolkningen nekades utbildning. Ett land som dessutom nekar halva sin 

befolkning rätten att ställa upp i val, påverkar även till stor del huruvida det känns 

värt att skaffa sig en utbildning, om personen i fråga inte kan göra något med sin 

utbildning (Brown, 2004, sid. 140). Schumpeter’s demokratioperationalisering är 

dock en operationalisering som är väldigt användbar. I en undersökning där 

forskaren istället väljer att fokusera på valprocesser, kan Schumpeter’s 

operationalisering visa sig vara väldigt användbar. Då det är tydligt vilka länder 

som räknas som demokratiska och vilka som ses som icke-demokratiska. 

Eftersom att vår uppsats till så stor del inte är intresserad av själva 

valprocessen. Istället lägger vi vikten vid kvinnors utbildning och hur den 

påverkar demokrati, blir det därför nödvändigt att använda oss av en definition 

som inkluderar vissa friheter som gör att kvinnor kan organisera sig alternativt 

ställa upp i val. 

 

2.2.2 Kompridis 

Det finns även demokratioperationaliseringar som går åt andra hållet och 

innehåller betydligt mer än vad Schumpeter gör, exempelvis Nikolas Kompridis 

demokratioperationalisering:  

 

”Democracy is not only a political system—a set of normative rules, and legal and 

political institutions, constituted in accord with those rules. It is an ideal, an 

aspiration, really, intimately connected to and dependent upon a picture of what it 

is to be human—of what it is a human should be to be fully human (whatever that 

might mean).” (Kompridis, 2009, sid. 31) 

 

 

Med Kompridis operationalisering skulle vi utan tvekan kunna få med 

utbildning, rätten att organisera sig och rätten att kandidera till poster. 

Anledningen till att vi inte använder oss av Kompridis operationalisering är att 

den dels täcker alldeles för mycket och att den är extremt abstrakt. I Kompridis 

operationalisering är demokrati något som skall strävas efter, ett ideal, där 

människor är medvetna om vad det innebär att vara fullständigt mänsklig. I 

nuläget finns det knappast någon stat som kan påstå att dess medborgare, 

uppfyller dessa krav på idealformen av demokrati. Det faktumet att 

upphovsmannen, Kompridis, själv är extremt vag på punkten om vad det skulle 

innebära att vara en fullständigt mänsklig. Detta gör att vi inte kan använda oss av 

denna operationalisering, då det skulle bli oerhört svårt att skapa några variabler 

för den.  

Kompridis operationalisering har dock sina starka sidor, för trots att den inte 

har mycket praktiskt nytta, fungerar operationaliseringen som en påminnelse om 

vad demokrati borde vara. Att även medborgare i fria länder har en lång väg kvar 

till en fullständig demokrati. Tyvärr kan vi inte bygga vår undersökning på 

drömmar och blev således tvungna att välja bort Kompridis operationalisering. 
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2.2.3 Dahl 

Vi har gått igenom två olika operationaliseringar, som skiljer sig oerhört 

mycket från varandra. Den ena extremt minimalisktisk och den andra extremt 

allstäckande, bägge av dessa hade både styrkor och svagheter. Schumpeters 

operationalisering hade klara avgränsningar, men saknade tyvärr aspekter av 

demokrati som vi anser vara nödvändiga. Kompridis operationalisering var det 

motsatta, aspekterna finns men inga avgränsningar, vilket gör den omöjlig att 

arbeta med. Vår önskan var att använda oss av en operationalisering som till så 

stor del som möjligt stämde överens med vår egen uppfattning om vad begreppet 

demokrati innebär. 

Således har vi valt att använda oss av Dahls operationalisering från 1989. 

Dahls operationalisering manifesterar sig i sju olika punkter. 

 

1. “Elected political officials 

2. Free and fair elections 

3. Inclusive suffrage 

4. The right to run for public office 

5. Freedom of expression 

6. Alternative sources of information 

7. Freedom to form organizations” (Haerpfer et al, 2009, sid. 29) 

 

Genom att använda oss av dessa punkter får vi en operationalisering som vi 

anser stämmer överens med vad demokrati innebär, Freedom House:s (hädanefter 

FH) egna operationalisering av demokrati faller även nära Dahls 

operationalisering av demokrati. Enligt FH kan ett land kallas för demokratiskt 

när det uppfyller följande fyra punkter: 

 

1. “A competitive, multiparty political system; 

2. Universal adult suffrage for all citizens (with exceptions for restrictions 

that states may legitimately place on citizens as sanctions for criminal 

offenses); 

3. Regularly contested elections conducted in conditions of ballot secrecy, 

reasonable ballot security, and in the absence of massive voter fraud, and 

that yield results that are representative of the public will; 

4. Significant public access of major political parties to the electorate 

through the media and through generally open political campaigning.”  

(Freedom House A, 2010) 

 

Eftersom FH-indexet är vår beroende variabel passar det väldigt bra att vi 

använder Dahls operationalisering.  

Genom att använda oss av denna operationalisering innebär demokrati mycket 

mer än med Schumpeter’s minimalistiska operationalisering, samtidigt som den är 

mer avgränsad än Kompridis. Detta gör att vi på ett tillfredställande sätt kan mäta 

kvinnors utbildnings påverkan på demokrati. FH skalorna är väl använda inom 
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den kvantitativa statsvetenskapen bland annat av den kände statsvetaren Larry 

Diamond (Diamond, 2009, sid.337). 

 

2.3 Kvinnors utbildning 

Utbildning varierar från land till land, allt ifrån rätten att utbilda sig till hur 

länge en grundutbildning varar. Dessa skillnader kan till exempel uppkomma när 

institutioner som förbjuder eller förhindrar personer pga. kön en utbildning. Elaine 

Unterhalter understryker kopplingen mellan demokrati och utbildning: 

 

“Education is a particularly complex area to link with a theory of citizenship that 

is sensitive to difference, This is partly because education is itself so amorphous a 

terrain. It encompasses concerns with formal institutions of learning, like schools 

and universitites, and the people who work in them, the pedagogical processes 

that go on in them, and the ways in which they are organised, governed and 

located in relation to state and civil society.” (Yuval-Davis & Werbner, 1999, sid. 

100) 

 

      I texten som följer kommer vi argumentera för att det är kvinnors utbildning 

som påverkar demokrati. Således inte demokrati som påverkar kvinnors 

utbildning. Men är det demokrati som gör att kvinnor får en chans att utbilda sig, 

eller är det kvinnors utbildning som gör att det skapas demokratier? Hur kan vi 

bevisa att det är utbildning som leder till demokrati och inte det omvända. Yuval-

Davis & Werbner förklarar att kopplingen mellan utbildning och medborgarskap 

finns och att det finns olika sätt att titta närmare på saken. Det första sättet är att 

utbildning främjar medborgarskap, den andra är att utbildning och medborgarskap 

är sammankopplade. I den tredje ansatsen menar författarna att medborgarskap 

möjliggör utbildning. 

 

“[...] contemporary educationalists adopt three main positions: the first promotes 

education for active citizenship and lifelong learning, recognizing individual 

difference and the need for tolerance, but according no space for other forms of 

collective difference. It thus fails to acknowledge that difference may be either 

empowering or disempowering. The second approach regards education as itself 

an acting out, a performance of citizenship, suggesting that citizenship shares 

many similar terrains and processes with education, or that education is an 

articulation of citizenship.[...] The third view suggests that citizenship enables 

education by according it a relatively autonomous institutional and analytical 

sphere, in which critical narratives can be constructed without state interference.” 

(Yuval-Davis & Werbner, 1999, sid 15) 

 

       Hur kan vi förkasta att det är demokrati som påverkar utbildningen i så fall? 

David S. Brown undersökte, som vi tidigare har skrivit om, hur bland annat 
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demokrati påverkar ojämlikheterna för könens utbildning och kunde inte bevisa 

att demokrati kunde mäta skillnaden mellan mäns och kvinnors utbildning och 

således kan vi förkasta det filosofiska dilemmat med hönan eller ägget och i vårt 

fall hur demokrati påverkar kvinnors utbildning.  

 

 

 

“Although broadly gauged measures of democracy fail to explain the variance in 

women’s educational attainment relative to men, more refined and specific 

indicators that track whether the process of executive recruitment is competitive, 

regulated or open have an observable impact on gender inequality in education.” 

(Brown, 2004, sid 150) 

 

2.4 Kvinnor i parlament 

Kvinnor i parlament anser vi vara en väldigt viktig variabel för att tydligt 

kunna påvisa sambandet mellan kvinnors utbildning och demokrati. Kvinnor i 

parlament gör det nämligen möjligt att lyfta fram kvinnofrågor, som utbildning för 

kvinnor. I en stat som befinner sig i en övergångsfas mellan auktoritärt styre och 

ett mer demokratiskt styre blir kvinnors roll ännu starkare. I en sådan stat har 

nämligen den nya regimen ett behov av ett starkt stöd från befolkningen. Detta gör 

att kvinnor har en chans att göra karriär i ett annars mansdominerat yrke. Sist men 

inte minst fungerar kvinnor som gör en politisk karriär som en förebild för många 

andra kvinnor. Det finns många stater i världen där kvinnor kan skaffa sig en 

utbildning men som sedan inte har rätt att utöva sitt yrke. Kvinnor i parlamenten 

visar på ett tydligt sätt att det går att använda sig av den utbildning som kvinnor 

skaffat sig. 
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3 Metod 

3.1 Statistik 

Tanken med att utföra en statistisk analys är att precist kunna mäta vad vår 

forskning är ämnat för att mäta, detta kommer i sin tur att ge vår forskning hög 

validitet (King, Keohane, Verba, 1994, sid. 25).  

Vi kommer först att mäta korrelationskoefficienten genom att titta på 

korrelationen mellan två variabler för att visa hur relationen mellan variablerna. 

Detta kommer att utförs genom en skatterdot och därefter mätas med hjälp av en 

regressionslinje (Teorell & Svensson, 2007, sid. 175-177). Utöver detta skall vi 

utföra en regressionsanalys, som är uppsatsens primära metod, för att kunna 

undersöka effekterna av mer än en oberoende variabels påverkan på det beroende 

variabeln (Esaiasson, 2007, sid. 430). 

Alla dessa uträkningar kommer att genomföras i programmet SPSS och den 

enklaste matematiska formen för regressionsekvationen ser ut som följande: 

 

         

 

 

 

      Där Y är den beroende variabeln, a interceptet, b regressionskoefficienten och 

X den oberoende variabeln (Esaiasson, 2007, sid. 430). Denna formel används när 

det endast finns en oberoende variabel. Dock skall formeln som vi använder vara 

mer avancerad och kommer att se ut som följande: 

 

“     ∑             
   

   
 

 

 

Där    är värdet på y-variabel för analysenhet i, a är interceptet,    är 

regressionskoefficienten för x-variabel nummer j, och      värdet på x-variabel 

nummer j för analysenhet i,     feltermen för analysenhet i och k är antalet 

koefficienter som estimeras i regressionsekvationen.” (Teorell & Svensson, 2007, 

sid. 191) 

 

      Det vitala som vi vill avläsa är   -koefficienterna som redogör hur mycket en 

enhets förändring av den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln, 

med hänsyn till alla andra kontrollvariabler. Risknivån (signifikantnivå) visar hur 

stor risk det finns att det inte skall finnas något samband, därmed kommer vi att 
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klassificera risken i tre olika sektioner genom hela uppsatsen. Detta för att 

klargöra vad som är utav relevans och hur stor relevans det har med forskningen 

(Teorell & Svensson, 2007, sid. 212). 

 

* = Signifikant på 90 % säkerhet 

** = Signifikant på 95 % säkerhet 

*** = Signifikant på 99 % säkerhet 

 

“Regressionskoefficienten b visar hur stor effekt en enhets förändring av 

könsvariabeln ger på den beroende variabeln.” (Esaiasson, 2007, sid. 431) 

 

3.2 Modellen 

Vår modell ser ut som följande: 

 

                              

 

Y = Demokrati 

X1 = Kvinnors utbildning 

X2 = BNP/Capita 

X3 = Gini index 

X4 = Kvinnor i parlament 

 

3.3 Variabler 

3.3.1 Y, Demokrati_RS, Political Rights fh_pr. Civil Liberties fh_cl 

Som tidigare nämnts i teoridelen finns det flera olika sätt att definiera 

demokrati, sätten att mäta demokrati kvantitativt är dock betydligt färre. När det 

talas om att mäta demokrati används nästan alltid ett av två index, antingen Polity 

IV eller FH. 

FH använder sig av två sju-poängs skalor för att mäta hur demokratiskt ett 

land anses vara, där desto lägre värdering innebär att landet är desto mer 

demokratiskt. Desto högre siffran är desto mer auktoritärt är landet. Den ena 

skalan mäter civila rättigheter och den andra mäter de politiska rättigheterna. 

(Freedom House A, 2011). Politi IV använder sig istället av en 21-poängsskala 

men omvänd från FH-skalan, där -10 i ranking innebär att staten är en fullständig 

diktatur, och en +10 ranking innebär att staten är en fullständig demokrati. För att 

komma fram till vilken ranking som staten i fråga är värd ställer FH och Polity IV 

en mängd kontrollfrågor. 
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FH och Polity IV har dock större skillnader än deras skalor och kontrollfrågor. 

FH:s operationalisering av begreppet demokrati skiljer sig markant från Polity 

IV:s. FH utgår från en maximalistisk definition, där exempelvis äganderätt och 

avsaknaden av krig är några av de mer omdebatterade ämnena som mäts. Polity 

IV väljer istället en betydligt smalare definition av demokrati och hävdar att det 

finns tre skilda element som krävs för att en stat ska anses vara demokratisk: 

 

“The first is the presence of institutions and procedures through which citizens 

can express effective preferences about alternative political policies and 

leaders.[...] A second component of Western-conceived democracy is the 

existence of institutionalized constraints on the exercise of executive power. The 

third dimension of democracy [...] is the guarantee of civil liberties to all citizens 

in their daily lives and in acts of political participation.” (Moon et al, 2004, sid. 

3) 

 

Problemet med Polity IV:s sätt är att antalet som röstar i ett val inte spelar 

någon roll för graden av demokrati. Vi anser precis som Moon et al. (2004, sid. 4) 

att rätten att få rösta inte innebär att staten är demokratisk, utan att även 

befolkningen måste kunna utnyttja denna rätt. Enligt Polity IV:s skala var 

Sydafrika mellan åren 1910-1989 en stabil demokrati, detta trots att 90 % av 

befolkningen inte kunde rösta. Det var endast den vita befolkningen som hade 

rösträtt (Moon et al, 2004, sid. 6). Om vi nu istället antar att den vita befolkningen 

är män och den svarta är kvinnor skulle Polity IV ändå komma fram till att 

Sydafrika hade varit en demokrati, något som visar sig stämma när fokus läggs på 

Schweiz. Den kvinnliga befolkning i Schweiz fick inte rösträtt förens 1971, trots 

detta har Schweiz sedan 1848 enligt Polity IV:s bedömning varit tillräcklig 

demokratisk för att erhålla rankning 10 på demokratiskalan vilket är det högsta 

som kan uppnås (Moon et al, 2004, sid. 7). Detta leder till ett enormt problem för 

oss som vill mäta kvinnors utbildnings påverkan på demokrati. Vi anser nämligen 

att rätten att rösta, för bägge könen, är en grundläggande demokratisk rättighet. 

Om nu Polity IV anser att en stat kan vara demokratisk utan att både män och 

kvinnor får rösta, kan detta ha en inverkan på dels resultaten vi kommer fram till 

dels på vår egen uppfattning av demokrati (Paxton, 2000, sid. 1). 

På grund av att Polity IV inte mäter röstdeltagande och problemen detta 

innebär har vi istället valt att använda oss av FH som tar med detta i sin beräkning 

av demokrati. 

Vi tyckte dock inte att det räckte att använda enbart FH:s olika status 

indelningar i Free, Partly Free och Not Free för att kunna påvisa kvinnors 

utbildnings påverkan på demokrati. Istället skapade vi en egen variabel där vi har 

använt oss av FH:s mätningar över politiska rättigheter (Political Rights) samt 

civila rättigheter (Civil Liberties). När vi slår ihop dessa får vi en skala från 2-14, 

denna skala dividerar vi med två så att vi istället får en skala på 1 -7, detta för att 

undvika förvirring för läsaren, då de olika FH skalorna i vanliga fall har en skala 

på 1-7. Fh_pr och fh_cl är egentligen variabler som mäter flera olika saker. En 

annan anledning till att vi slagit ihop variablerna till en variabel med 12 skalsteg 

är för att kunna använda oss av regressionsanalys. Regressionsanalys bör 
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egentligen inte användas när man har variabler i ordinalskala, eftersom det inte är 

statistiskt korrekt, men inom statsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen är de vanligt att man ändå gör det, men en tumregel är att det krävs en viss 

variation i ens variabler, åtminstone tio skalsteg. 

 

 

    I fh_cl ingår: 

Religionsfrihet och yttrandefrihet 

Rätten att organisera 

Rättssäkerhet 

Personlig frihet 

 

    I fh_pr ingår: 

Rätten att ställa upp i val 

Rätten att fritt få välja representanter som är ansvariga inför väljarna 

Rätten att ansluta sig till politiska partier 

3.3.2 X1, Kvinnors utbildning, ihme_ayef 

Det finns flera olika sätt att mäta utbildning. Allt från att mäta antalet 

analfabeter till att mäta exakt antal utbildningsår. Det råder heller ingen tvekan 

om att det är speciellt svårt att mäta utbildningsnivå för kvinnor när det har 

existerat stora olikheter mellan rätten för utbildning mellan de olika könen som i 

exempelvis Afghanistan (Yuval-Davis & Werbner, 1999, sid 14). Därför anser vi 

att den bästa lösningen för att mäta utbildningsnivån för kvinnor är att ta ett 

medelvärde över hur många år alla kvinnor i varje land har utbildat sig. Samt att ta 

kvinnor som är över 25 år för att kunna vara säker på att ingen fortsatt studie 

kommer att ske. 

Problemet med att använda sig av detta sätt för att mäta utbildning blir att 

kvalitén på utbildningen inte räknas, enbart antalet år som personen i fråga har 

utbildat sig. Vi känner dock att detta sätt att mäta utbildning på, blir det minst 

partiska för att år räknas likadant över världen. Att försöka avgöra vilken typ av 

utbildning som skulle vara den mest kvalitativa, skulle bli alldeles för färgad av 

våra egna åsikter. Således valde vi en metod som visserligen inte går på djupet, 

men som inte heller fastnar i diskussioner om vilket sätt som är bäst på att 

undervisa. Denna variabel vi har valt att använda oss av är skapad av Gakidou et 

al (2010) med data från IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation).  

Problematiken med Gakidous data är att allting inte har mäts upp utan det är 

en uppskattning som har gjorts från tidigare uppmätta resultat. För att göra dessa 

uppskattningar har Gakidous gjort antaganden och med olika formler kommit 

fram till statistik som vi ska använda oss utav. 

 

3.3.3 X2, BNP/Capita, wdi_gdpc 
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Vi har som bekant valt att inrikta oss på kvinnors utbildnings roll på 

demokrati, men det vore naivt av oss att tro att enbart kvinnors utbildning 

påverkar demokrati. Det är därför nödvändigt för oss att ta med andra 

kontrollvariabler, så att vi inte tolkar resultaten fel. För att lösa denna uppgift har 

vi valt att använda oss av variabeln BNP/capita.  Det finns flera olika teorier som 

hävdar att en ekonomisk utveckling är drivkraften för en demokratiprocess, 

däribland Lipset’s moderniseringteori i viss mån (Lipset, 1959, sid. 75). Av den 

anledningen anser vi att det är välgrundat, att ta med denna variabel för att bevisa 

eller motbevisa vår hypotes, om att kvinnors utbildning är den viktigaste variabeln 

för demokrati. Det råder ingen brist på sätten att mäta BNP.  

Det sätt vi har valt att använda oss av BNP/capita, innebär att vi mäter 

samtliga länders bruttonationalprodukt och dividerar denna summa med antalet 

invånare i landet, detta gör vi för samtliga länder i vår undersökning. Datan vi 

använder kommer från Världsbanken och täcker de flesta av världens länder. Vi 

väljer att använda oss av detta sätt då vi är intresserade av att se effekten 

oberoende av ekonomisk utveckling. Detta för att kunna undersöka sambanden 

mellan två variabler när andra variabler konstanthålls (Teorell & Svensson, 2007, 

sid. 27). 

 

3.3.4 X3, Gini Index, undp_gini 

Nästa kontrollvariabel vi valt att använda oss av är den så kallade Gini-

koefficienten. Gini-koefficienten mäter inkomstskillnaderna i ett land på en skala 

från 0 till 100. Där 0 på skalan indikerar att det inte finns några inkomstskillnader 

mellan invånarna. 

 

3.3.5 X4, Kvinnor i parlament, wdi_wi 

Denna variabel mäter hur många kvinnor det finns i parlamenten i procent. 

Datan är hämtad från FN och Women’s Indicators and Statistics database. Denna 

variabel kommer visa på hur mycket kvinnor i ledande roller hjälper till att höja 

nivån på demokrati, som ett resultat av den utbildning de har erhållit. 
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4 Resultat 

I denna del av arbetet kommer vi presentera de resultat vi kommit fram till i 

vår undersökning. Vi använde 126 länder som vi har presenterat i tabell 1 med vår 

egen demokrati variabel, resterande tabeller och grafer som är relevanta till 

forskningen kommer att finnas tillgängliga som bilagor.  

 

  B-värde Sig Korr 

Kvinnors utbildning - 0.14 0.001 -0.575** 

BNP/Capita - 6.91 0.000 -0.533** 

Gini_koefficienten - 0.032 0.012  0.234** 

Women in parliament - 0.021 0.147  -0.374** 

Tabell 1 

 

  

Adjusted r-square för vår regression ligger på r = 0,467. Detta betyder att vårat 

värde på 0,475 innebär att 47,5 % av variationen i den beroende variabeln kan 

beskrivas av modellen (Teorell & Svensson, 2007, sid. 201) Detta innebär att med de 

fyra variabler som vi använder kan vi förklara 47.5 % av demokrati skillnaderna.  

Det finns flera andra variabler som har en stark påverkan på demokrati, som vi 

kanske borde använt istället för vissa av dem som vi valde att använda. Vi kan se 

att korrelationen mellan de olika oberoende variablerna mot demokrati skiljer sig 

ganska mycket, dock är de alla signifikanta med 95 % säkerhetsnivå. Gini-

koefficienten har en korrelation till demokrati på 0.234** vilket visar att när Gini-

koefficienten för ett land går uppåt (landet blir mindre jämlikt inkomstmässigt) 

ökar demokrati variabeln (graden av demokrati försämras). Kvinnor i parlament 

har en korrelation på - 0.374 som indikerar på att desto fler kvinnor i parlament 

desto högre grad av demokrati. Precis som vi förutsatte har kvinnors utbildning 

bäst korrelation på - 0.575**, precis före BNP/Capita på - 0.533** i samband till 

demokrati av alla de oberoende variablerna. Sambandet visar att kvinnor som 

generellt utbildar sig längre leder till en mer utvecklad demokrati. BNP/capita 

instämmer med moderniseringsteorin med att bättre ekonomi leder till en 

välutvecklad demokrati. 

Kvinnor i parlament hade en signifikans nivå på 0.147, en betydligt sämre 

signifikans som innebär att vi inte kan belägga att andel kvinnor i parlamentet 

påverkar demokratin. Sambandet kan med andra ord bero mer på slumpen, än vad 

den ekonomiska utvecklingen gör. Gini koefficienten med en signifikans nivå på 
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0.012 antyder att den är relevant för en mer välutvecklad demokrati. Precis som 

moderniseringsteorin säger, har BNP/Capita ett starkt samband med demokrati 

och detta kan antyda på att rika länder i flera fall är demokratier när signifikanten 

är 0.000. Det finns självklart länder som har högt på demokrati_rf indexet (dvs 

mindre välutvecklad demokrati)  med hög BNP/Capita som exempelvis Quatar. 

Det finns ett antal länder som har hög BNP/Capita samtidigt som de har en låg 

kvinnlig utbildnings tid och ett utav dessa länder som står ut mest är Oman. Detta 

mönster fanns också i kvinnors utbildning med exempelvis mer än nio forna 

Sovjet republiker befinner sig över 10 års utbildning för kvinnor med ett 

demokrati index över 4, se figur 1. 

För varje procent kvinnor i parlamentet som ökar förändras demokrati_rf med 

- 0.021, det är inte mycket men tyder på att länder som generellt har fler kvinnor i 

parlamentet har oftast en mer välutvecklad demokrati. Gini-koefficienten har 

precis som variabeln kvinnor i parlamentet ett relativt lågt b-värde, - 0.032. Detta 

ger utslag i att, för varje enhet i Gini-koefficienten som ökar, kommer 

demokratiskalan att minska med - 0.032. Kvinnors utbildning visar att den har en 

betydande roll för demokrati_rf indexet. För varje år en kvinna utbildar sig 

kommer demokratin att bli 0.14 mer välutvecklad. BNP/Capita har den största 

förändringen på demokrati indexet, för varje BNP/Capita enhet kommer 

demokrati_rf att minska med - 6.91 enheter. Detta visar tydligt på BNP/Capita 

påverkan på vårt demokrati index. 
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5 Diskussion 

I inledningen hade vi en hypotes om att kvinnors utbildning är den faktor som 

till största del påverkar ett lands demokrati. För att få svar på denna fråga valde vi 

att utföra en regressionsanalys. I denna analys framkom det att den variabel med 

störst korrelation till demokrati var kvinnors utbildning tätt följd av BNP/capita. 

Hade vi istället använt oss av Polity IV:s operationalisering av demokrati, är vi 

dock inte lika säkra på att kvinnors utbildning hade haft lika stor betydelse som 

med vår operationalisering av demokrati. När vi nu istället använde oss av en egen 

variabel konstruerad av fh_pr och fh_cl fick vi istället ett resultat som stödjer 

Lipsets moderniseringsteori om utbildningens roll i demokratiprocessen (Lipset, 

1959, sid. 78). Detta innebär att vi fick stöd för vår hypotes och en av 

anledningarna kan vara att vår demokrati operationalisering har varit mer givande 

än tidigare forskare, och där kan vi nämna exempelvis Brown (2004).  

En av de variabler vi har använt har inte visat på något större signifikans eller 

någon högre korrelation, nämligen kvinnor i parlament. Kvinnor i parlament var 

den variabel som visade sig hava sämst signifikans av de som vi hade valt för vår 

undersökning. Detta innebär att vi antagligen kunde ha valt en bättre variabel, för 

att förklara hur kvinnors utbildning påverkar demokrati. Vi trodde inledningsvis 

att kvinnor i parlament skulle spela en större roll för demokrati än vad som var 

fallet. I efterhand kan vi se varför denna variabel inte blev signifikant. Det finns 

inget som säger att kvinnor skulle vara oförmögna att verka i en auktoritär stat. 

Den andra anledningen till att kvinnor i parlament inte fick en hög signifikans 

eller korrelation är att dessa kvinnor till stor del fungerar som förbilder för 

kvinnor i landet. Denna inverkan är något som är oerhört svår att mäta. 

Anledningen till att Gini-koefficienten inte hade särskilt bra korrelation med 

demokrati_rf indexet, anser vi, kan bero till största del på att demokratiska stater 

har väldigt olika skatte- och omfördelningssystem.  

De resultat som vi kommit fram till här kan hjälpa för att belysa varför det är 

viktigt för nya demokratier samt för biståndsgivare att inte enbart satsa på 

ekonomin för att främja demokrati. Då även variabler som kvinnors utbildning 

spelar en stor roll för demokrati.  

Det finns ett stort antal stater som har rika naturtillgångar, i flera fall finns 

dessa naturtillgångar i stater med ett auktoritärt styre. Dessa naturtillgångar bidrar 

till att höja statens BNP/capita. Vi var oroliga att detta skulle leda till att 

BNP/capita skulle få en minskad relevans för demokrati. Med resultaten i handen 

kan vi dock känna oss säkra på att så inte är fallet.  

Resultatet kan vara lite missgynnande och bör kanske göras om med andra 

variabler som exempelvis en religion- och region-variabel. Vi kan se på graf 1 att 

de flesta länder som har över 7.5 år på kvinnors utbildnings indexet innehåller 

länder som har under 3 på demokrati_rf. Detta antyder på att kvinnors utbildning 
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främjar demokrati och att demokrati är relativt osannolikt utan längre utbildning 

för kvinnor, dock behövs det vidare forskning inom området för att kunna 

säkerställa den tesen. 

På graf 1 kan vi se att kvinnors utbildning hade haft en mycket mindre 

spridning utifall de forna Sovjet länderna inte varit med i uträkningen. Detta kan 

grunda sig på olika saker som exempelvis kulturella skillnader. Under Sovjet-

tiden levde befolkningen i dessa länder under ett totalitärt styre, men trots detta 

gavs kvinnor chansen att studera. Vi tror att anledningen till att dessa länder har 

ett så högt värde på vår demokrati_rf skala, trots kvinnornas långa utbildning, 

beror på att det saknas en demokratisk konsolidering i dessa länder, vilket också 

kan leda till vidare forskning inom området. 

Under den tid då vi skrivit denna uppsats har vi flera gånger blivit frågade hur 

vi ska kunna visa att det är kvinnors utbildning som bidrar till demokrati och inte 

demokrati som bidrar till kvinnors utbildning. För att besvara denna fråga vänder 

vi oss ännu en gång till Lipset och hans moderniseringsteori. Det finns gott om 

data som visar att länder med ett auktoritärt styre också har en befolkning som är 

sämre utbildad än länder med ett demokratiskt styre (Lipset, 1959, sid.78-82). När 

vi tittar på graf 2 ser vi exempelvis att Omans BNP/capita ligger på ungefär 

19000$, tittar vi sedan på kvinnors utbildning ligger den på 3,8 år och Omans 

demokrati_rf är 5,5. Tittar vi istället på Polen så ligger BNP/capita istället på 

12000$, kvinnors utbildning ligger på 11,7 år och Polens demokrati_rf är 1,5. 

Detta kan visa sig vara tydligt problem i länder med stora naturtillgångar. Den 

kvinnliga befolkningen är förhållandevis rik men saknar utbildning. Denna 

avsaknad gör att kvinnor aldrig kommer i kontakt med vad det innebär med 

demokrati. I vår mening finns det risk att låta naiv att då förutsätta att 

befolkningen i en stat skulle stödja demokrati, utan att veta vad det innebär. 

Således kan demokrati inte utvecklas utan en befolkning med utbildning och även 

här kan det också finnas plats för vidare forskning. 

 

5.1 Vidare forskning 

Kvinnors rättigheter är en fråga som intresserar och engagerar en stor mängd 

forskare. Vi valde i denna uppsats att göra en kvantitativ undersökning av så 

många länder som möjligt. Som en komplettering av denna undersökning skulle vi 

vilja se en intensiv studie på ett eller ett fåtal länder där det på ett mer noggrant 

sätt undersöks huruvida sambandet mellan kvinnors utbildning och demokrati 

förhåller sig. Vi anser att det vore lämpligast att göra denna studie i ett 

utvecklingsland som nyligen fått en demokratisk regering. I ett sådant land hade 

nämligen sambandet mellan demokrati och variablerna som ledde fram till 

demokrati varit som tydligast. Beroende på om följderna av arabvåren blir 

bildandet av ett flertal nya demokratier, skulle dessa länder kunna undersökas om 

kvinnors utbildning spelade en stor roll i kravet på demokrati. Ett annat sätt att 

undersöka förhållandet mellan demokrati och kvinnors utbildning vore att återigen 
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göra en kvantitativ undersökning men denna gång ändra på vissa delar. Det skulle 

inte krävas mycket för att byta ut vissa valda variabler eller lägga till nya 

exempelvis religions- och regionsvariabler som vi nämnde tidigare. På detta sätt 

finns det en chans att vi skulle komma fram till andra resultat än de vi nu 

presenterat.  

En fallstudie, skulle vara ett bra komplement till vår kvantitativa metod. En 

fallstudie skulle också kunna vara ett sätt att reda ut problematiken med omvänd 

kausalitet (hönan och ägget). 

Vi känner att forskningen kring hur kvinnors utbildning påverkar demokratin 

är inte tillräckligt undersökt. Vår uppsats är ett försök att i viss mån försöka 

uppmärksamma detta område och vi hoppas att området kommer att bli noga 

granskat.  
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7 Appendix 

Tabell 1, Länder med landskoder samt demokrativärde. 

 

Länder Code Demokrati_rf 

Albania ALB 3 

Algeria DZA 5.5 

Argentina ARG 3 

Armenia ARM 4 

Australia AUS 1 

Austria AUT 1 

Azerbaijan AZE 5.5 

Bangladesh BGD 4 

Belarus BLR 6 

Belgium BEL 1 

Bolivia BOL 2.5 

Bosnia and Herzegovina BIH 4 

Botswana BWA 2 

Brazil BRA 2.5 

Bulgaria BGR 1.5 

Burkina Faso BFA 4 

Burundi BDI 5.5 

Cambodia KHM 5.5 

Cameroon CMR 6 

Canada CAN 1 

Central African Republic CAF 5 

Chile CHL 1.5 

China CHN 6.5 

Colombia COL 4 

Costa Rica CRI 1.5 

Cote d'Ivoire CIV 6 

Croatia HRV 2 

Czech Republic CZE 1.5 

Denmark DNK 1 

Dominican Republic DOM 2 

Ecuador ECU 3 

Egypt EGY 6 

El Salvador SLV 2.5 

Estonia EST 1.5 

Ethiopia ETH 5 

Finland FIN 1 

France FRA 1 

Gambia GMB 4 

Georgia GEO 4 
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Germany DEU 1 

Ghana GHA 2.5 

Greece GRC 1.5 

Guatemala GTM 4 

Guinea GIN 5.5 

Guinea-Bissau GNB 4.5 

Guyana GUY 2 

Honduras HND 3 

Hungary HUN 1.5 

India IND 2.5 

Indonesia IDN 3.5 

Iran IRN 6 

Ireland IRL 1 

Israel ISR 2 

Italy ITA 1 

Jamaica JAM 2.5 

Japan JPN 1.5 

Jordan JOR 5.5 

Kazakhstan KAZ 5.5 

Kenya KEN 4 

Korea, South KOR 2 

Kyrgyzstan KGZ 5.5 

Laos LAO 6.5 

Latvia LVA 1.5 

Lesotho LSO 2.5 

Lithuania LTU 1.5 

Luxembourg LUX 1 

Macedonia MKD 3 

Madagascar MDG 3.5 

Malawi MWI 4 

Malaysia MYS 5 

Mali MLI 2.5 

Mauritania MRT 5 

Mexico MEX 2 

Moldova MDA 3.5 

Mongolia MNG 2 

Morocco MAR 5 

Mozambique MOZ 3.5 

Namibia NAM 2.5 

Nepal NPL 4 

Netherlands NLD 1 

New Zealand NZL 1 

Nicaragua NIC 3 

Niger NER 4 

Nigeria NGA 4.5 

Norway NOR 1 

Oman OMN 5.5 

Pakistan PAK 5.5 

Panama PAN 1.5 

Papua New Guinea PNG 2.5 
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Paraguay PRY 3.5 

Peru PER 2.5 

Philippines PHL 2.5 

Poland POL 1.5 

Portugal PRT 1 

Romania ROU 2 

Russia RUS 5 

Rwanda RWA 6 

Senegal SEN 2.5 

Sierra Leone SLE 4 

Singapore SGP 4.5 

Slovakia SVK 1.5 

Slovenia SVN 1 

South Africa ZAF 1.5 

Spain ESP 1 

Sri Lanka LKA 3.5 

St Lucia LCA 1.5 

Swaziland SWZ 5.5 

Sweden SWE 1 

Switzerland CHE 1 

Tajikistan TJK 5.5 

Tanzania TZA 3.5 

Thailand THA 2.5 

Trinidad and Tobago TTO 3 

Tunisia TUN 5.5 

Turkey TUR 3.5 

Turkmenistan TKM 7 

Uganda UGA 5 

Ukraine UKR 4 

United Kingdom GBR 1 

United States USA 1 

Uruguay URY 1 

Uzbekistan UZB 6.5 

Venezuela VEN 3.5 

Vietnam VNM 6.5 

Yemen YEM 5.5 

Zambia ZMB 4 

Zimbabwe ZWE 6 
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Tabell 2, Regressionsanalys 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .696
a
 .484 .467 1.28938 

a. Predictors: (Constant), GDP per Capita, PPP (Constant International 

USD)   , Gini index (inequality measure), Women in Parliament (%)      , 

Average Years of Education (Female) 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.452 .651  9.903 .000 

Women in Parliament (%) -.021 .014 -.107 -1.461 .147 

Gini index (inequality 

measure) 
-.032 .012 -.185 -2.540 .012 

Average Years of Education 

(Female) 
-.140 .040 -.304 -3.531 .001 

GDP per Capita, PPP 

(Constant International 

USD) 

-6.903E-005 .000 -.470 -5.275 .000 

a. Dependent Variable: Demokrati_rf 
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Figur 1, Skatterdot med kvinnors utbildning och demokrati_rf 

 
 

Figur 2, Skatterdot med BNP/Capita och demokrati_rf 
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Figur 3, Skatterdot med kvinnor i parlamentet och demokrati_rf 

 

 
Figur 4, Skatterdot med Gini-koefficienten och demokrati_rf 
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