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Sammanfattning 
 

 

Har variationen av kvinnlig representation någon påverkan på korruption? 

Undersökningen kartlägger sambandet mellan andel kvinnliga representanter i 

nationella parlament och korruption i en uppdelning av demokratiska länder. Den 

tidigare forskningen från 90-talet tyder på varierande resultat, dels att kvinnor är 

etiskt bättre än män och därav mindre benägna att vara korrupta. Resonemanget 

bestrider de som påtalar att det inte finns ett samband mellan kvinnor och 

korruption, snarare är det liberala länder som är kopplingen till fler kvinnliga 

representanter och en minskad korruption. Avsikten med uppsatsen är att ge en 

förståelse för utsträckningen av korruption, den tidigare forskningen och hur dessa 

förhåller sig till demokratiska länder för att få en helhetsbild av hur sambandet ser 

ut idag. Resultatet av den uppdaterade data påvisar ett alternativt förhållningssätt 

som den tidigare forskningen inte funnit.  

 

Nyckelord: Korruption, kvinnliga representanter i nationella parlament, 

demokratiska länder 
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1. Inledning 

 

1.1 Problemformulering 

Oavsett politisk nivå finns det alltid risk för korruption. En 

bakomliggande problemformulering relevant för den här uppsatsen är 

vad som gör vissa länder mer korrupta än andra. Vad beror korruption 

på? Korruption i relation till andel kvinnliga representanter i 

nationella parlament är intressant då det finns forskning som påvisar 

ett samband mellan dessa två variabler, men som presenterar olika 

förklaringsfaktorer.  

Tidigare forskning menar på att låg korruption är en effekt av en hög 

andel kvinnor i parlamentet och föreslår därför att om länder ger mer 

makt och inflytande till kvinnor skulle det kunna resultera i mindre 

korruption (Dollar mfl, 2001; Swamy, 2001). Det har påvisats genom 

betéendevetenskapliga tester som visar att kvinnor är mindre korrupta 

än män (Swamy, 2001). Det finns även forskning som tyder på att det 

handlar om ett spuriöst samband, därför är inte en hög andel kvinnor i 

parlamentet en anledning till att länder är mindre korrupta (Sung, 

2012). Istället är förklaringen att det finns andra variabler som 

genererar både låg korruption samt ett mer jämställt klimat som 

möjliggör för en hög kvinnlig representation (a.a). De kontrasterande 

artiklarna tyder på oenighet bland forskarna, oenighet som väcker 

intresse för vilka resultat en studie med mer aktuell data skulle kunna 

generera.   

 

1.2 Syfte  

Huvudsyftet med undersökningen är att se om det finns ett samband 

mellan den en oberoende variabeln andelen kvinnor i de nationella 

parlamenten och den beroende variabeln politisk korruption. Urvalet 

består av länder som är uppdelade i två kategorier, fria och delvis fria 

demokratier. Varje kategori analyseras separat för att se om det finns 

något samband inom respektive kategori. Sedermera är avsikten att 

påvisa om det finns någon skillnad mellan de fria samt de delvis fria 

demokratierna. En omfattande beskrivning som tydliggör skillnaden 

mellan dessa kategorier finns under avsnitt 2.2. 
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Resultatet av undersökningen skall klargöra den oenighet som den 

tidigare forskningen bidragit med. Eftersom teorin om att kvinnor 

skulle vara mindre korrupta än män har använts som inspiration till 

implementering av olika policys inom bland annat polisväsendet i 

Mexico med syftet att minska korruption (Transparency International, 

2000), kan den här undersökningen bidra till diskussionen om 

huruvida dessa policys faktiskt är effektiva. I förlängningen kan 

undersökningen dessutom bidra till formulering av nya riktlinjer för 

hur politisk korruption ska hanteras. En förhoppning är att 

undersökningen ska kunna tillföra kunskap som kan bidra till 

reducering av politisk korruption.  

Det är anmärkningsvärt att materialet som använts i den tidigare 

forskningen är tämligen gammal då data är från åren 1985-1995. 

Eftersom mycket kan hända på 25 år, gällande allt från politisk- och 

ekonomisk utveckling, tillväxt samt andra kulturella och sociala 

förändringar, så ger den här undersökningen en mer aktuell bild av 

relationen mellan korruption och andel kvinnor i nationella parlament 

i demokratiska länder. Det som skiljer den här undersökningen från 

tidigare forskning är uppdelningen av demokratiska länder, en 

uppdelning som bidrar till att se huruvida det finns någon skillnad 

inom varje kategori.  

I följande del av undersökningen så kartläggs den tidigare forskningen 

samt teorin som skall bidra med förståelse för hur tidigare studier har 

sett ut. Begreppet korruption diskuteras i teoridelen för att klargöra 

hur begreppet skiljer sig från politisk korruption.    

 

1.4 Tidigare forskning  

Tidigare forskning om kvinnlig representation i nationella parlament 

tar bland annat upp varför kvinnlig representation ökar i vissa länder 

och vilka faktorer som står till grund för en sådan ökning (Wängnerud,  

2009). En faktor är hur politiska partier organiserar sig och hur detta 

bidrar till en ökning av kandidater inom vissa politiska partier (Caul, 

1999). Annan forskning om kvinnlig representation i parlament tar 

upp implikationerna av kvotering, samt hur valsystem påverkar 

andelen kvinnlig representation till nationella parlament (Kang & 

Tripp, 2008). Just effekten av kvinnlig representation tas upp i 

diskussioner om huruvida en högre andel kvinnor i parlamentet leder 

till att fler policys implementeras som tar upp frågor som i högre 

utsträckning påverkar kvinnor än män, både i industriella länder och i 

utvecklingsländer (Devlin & Elgie, 2008).  Skillnader mellan länder 

när det gäller kvinnlig representation kan också förstås som skillnader 

i positioner när det gäller demokratisering och hur moderniserat ett 

land är (Ingelhart, 2002).  
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Den tidigare forskningen om korruption har framförallt tagit upp 

korruption i relation till ekonomisk tillväxt och utveckling då många 

forskare hävdar att bland annat innovation och entreprenörskap är 

faktorer som blir lidande när en government
1
 har hög korruption och 

därför fungerar mindre effektivt (Mauro, 1995). Korruption orsakar fel 

i det politiska systemet, korruption är därför en indikation på ett 

underskott av vissa mekanismer som finns inom välfungerande 

demokratiska institutioner. Korruption och demokrati har således ett 

negativt förhållande där ju svagare en demokrati är, desto mer korrupt 

är också landet. Förhållandet mellan demokrati och korruption är 

också en diskurs flera tidigare forskare har fördjupat sig i.  

Den tidigare forskningen som tar upp just korruption i förhållande till 

andelen kvinnor i nationella parlament består främst av fyra artiklar, 

två av dessa artiklar presenterar resultat som styrker teorin om att en 

högre andel kvinnliga representanter i parlamentet leder till mindre 

korruption. De andra två artiklarna kritiserar den slutsatsen och menar 

på att det snarare handlar om att länder klassificeras som liberala 

demokratier och därför har både en högre andel kvinnliga 

representanter i parlamentet samt lägre korruption. 

Dollar mfl (2001) presenterar i sin studie olika kvantitativa 

uträkningar med data från ett flertal olika länder, som påvisar en 

korrelation mellan högre andel kvinnor representerade i parlament 

samt lägre korruption. Det föreslås att resultatet beror på att kvinnor 

tenderar till att ha en högre etisk standard i sitt beteende och är mer 

engagerade i samhällets bästa i jämförelse med män (Dollar mfl, 

2001). Teorin om att kvinnor har högre moral än män framgår också i 

artikeln ”Gender and Corruption” som presenterar ett flertal 

undersökningar med fokus på skillnader i beteende mellan män och 

kvinnor. De sammanfattar resultaten från undersökningarna med att 

kvinnor är mindre benägna till att ta emot mutor samt har mindre 

överseende med korruption i jämförelse med män (Swamy mfl, 2001). 

Även i den här artikeln påvisas argument för att korruption 

förekommer i lägre uträckning när det finns fler kvinnor i parlamentet 

och andra ledande positioner (a.a). 

Författarna av den förstnämnda artikeln påstår att kvinnor inte är lika 

själviska som män (Dollar mfl, 2001). Det här framställer Dollar mfl 

med några exempel; att kvinnor är mer hjälpsamma, har en starkare 

ställning gällande etiska ståndpunkter och att de får ett högre resultat 

när det kommer till IQ-tester (a.a) . Utifrån dessa exempel så drar de 

slutsatsen att kvinnor har en längre risk att agera utifrån ett 

egenintresse framför landets intresse (a.a). Det finns dock inget 

empiriskt bevis som förklarar det här resonemanget. Kontentan av 

                                                 
1
 Använder det engelska ordet government dådet inte finns ett motsvarande ord i det svenska 

språket.  
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artikeln är att kvinnor är mindre benägna att agera fel då de är mer 

etiska än män. Artikeln framstår som vinklad, då det inte finns någon 

mer utförlig förklaring om på vilket sätt kvinnor är mer etiska än män. 

Trots att slutsatserna kan uppfattas som vaga har artikeln publicerats 

av World bank och refereras ofta till av andra forskare när det gäller 

relationen mellan kvinnor och korruption. För att stärka artikelns 

slutsats har undersökningen replikerats genom att använda ett annat 

korruptionsindex med syftet att se huruvida resultatet blir annorlunda. 

Resultatet är snarlikt, vilket kan styrka undersökningen. Utan någon 

beskrivning på huruvida dessa två index skiljer sig åt blir resultatet 

mindre trovärdigt.  

Gender and Corruption (Swamy mfl, 2001) är en omfattande artikel 

som innefattar flera undersökningar. Varje undersökning i sig är 

intressant och författarna är medvetna och kritiska till studiens 

svagheter. Trots det har de inte kommit fram till en konkret slutsats 

utan väver snarare samman de enskilda undersökningarna för att få ett 

resultat. Slutsatsen blir därför bristfällig då det är sammansatt av flera 

undersökningar som enskilt visar vaga resultat.  

 

Sung (2003; 2012) analyserar bland annat Dollars artikel och kommer 

fram till att slutsatserna i den undersökningen är inkorrekta. Sung 

menar på att det snarare är ett spuriöst samband, där korrelationen 

mellan en hög andel kvinnor i parlamenten och låg korruption snarare 

beror på att dessa länder kan klassificeras som liberala demokratier 

(a.a). Demokrati i sig är inte tillräckligt för att öka kvinnlig 

representation inom nationella parlament och regering, utan det krävs 

vissa liberala traditioner inom ett land då liberalism fokuserar på 

juridiska, sociala och civila rättigheter. Dessa traditioner gynnar 

kvinnor (Reynolds genom Sung, 2003). Trots Sungs övertygelse om 

att liberala inställningar har stor betydelse för både korruptionsnivån 

samt kvinnlig representation har han valt att välja ut länder genom att 

komponera ihop ett urvalsindex där variablerna politiska rättigheter 

samt civila rättigheter saknas (Sung, 2003). Institutet Freedom House 

mätningar när det gäller pressfrihet, rättsäkerhet samt fria och rättvisa 

val är förvisso inkluderade i urvalet men eftersom Sung (2003) baserar 

mycket av sina teorier på att liberala demokratier har ett mer tolerant 

klimat som gynnar kvinnlig representation, kan man ifrågasätta valet 

av att inte ha med politiska och civila rättigheter.  
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1.4 Teori 

1.4.1 Korruption 

För att demonstrera i vilken utsträckning begreppet korruption vidrör, 

så kan det innefatta en försvagad demokrati, en reducering av 

mänskliga rättigheter och försämrat förtroendet för institutioner 

(Transparency International Sverige, 2012). Dessutom påverkas 

handeln, den ekonomiska marknaden samt utvecklingen av fattiga 

länder (Europaportalen, UÅ). Just begreppet korruption innefattar 

olika kategorier av korruption. Stephen Morris (2011) beskriver i sin 

rapport om de varierande formerna av korruption. Enligt Morris 

(2011) så associeras korruption i första hand med mutor vilket innebär 

ett utbyte av en olaglig betalning till en individ med mer makt än 

individen själv, i gengäld mot en tjänst. Utpressning är en ytterligare 

variant av korruption, där en individ hotar en annan genom att 

missbruka sin makt mot mutor (Morris, 2011). Den här formen 

utväxlas oftast mellan civila och offentliga tjänstemän (a.a) 

Korruption som framförallt förknippas med ekonomi är bedrägeri och 

förskingring vilket betyder att individen använder sig av offentlig eller 

annat kapital för egen vinning skull (a.a).  

 

Rothstein och Teorell (2008) anser att opartiskhet är en princip som 

ligger till grund för kvaliteten på hur ett land styrs. Välfungerande 

demokratiska institutioner har en högre kvalitet när de som styr i 

högre utsträckning agerar rättvist och opartiskt, “To act impartially is 

to be unmoved by certain sorts of considerations - such as special 

relationships and personal preferences. It is to treat people alike 

irrespective of personal relationships and personal likes and dislikes” 

(a.a). Texten ovan illusterar vad man på engelska kallar för good 

governance, vilket innebär att ministrar, tjänstemän och andra med 

politisk makt i samhället skall agera på ett rättvist sätt. När dessa 

individer tar beslut får de inte sätta sitt egenintresse först och använda 

sina personliga relationer för att göra skillnad på människor (a.a). En 

låg kvalitet på government består således av partiska ledare vilket kan 

sättas i direkt relation till korrupta ledare. Därför används i den här 

uppsatsen en etablerad definition av korruption. Definitionen lyder: 

när individer, främst ledare, missbrukar sin politiska makt för egen 

vinnings skull. Egen vinning kan innebära utökande av makt och mer 

inflytande (Transparency International, 2004). 

 

Skillnaden mellan korruption och politisk korruption är att den senare 

berör individer som bestämmer lagar, regler och riktlinjer och sker 

inom den offentliga verksamheten (Morris, 2011). Den offentliga 
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sektorn innefattar individer som sitter i riksdagen, regeringen, 

domstol, kommun, poliser med mera (a.a). Den viktigaste 

komponenten av politisk korruption är den makt som individen har. 

Morris (2011) menar på att det finns två nivåer av makt. Den höga 

nivån består av riksdagsmän, riksdagskvinnor och ministrar i 

regeringen. Den lägre nivån innefattar tjänstemän på olika 

myndigheter (a.a). Enligt Morris (2011) så kommer det alltid finnas en 

koppling mellan dessa nivåer. Personer på den högre nivån skulle 

kunna utnyttja de tjänstemän som har en lägre ställning, samtidigt som 

tjänstemännen på samma sätt kan dra nytta av dessa personer genom 

exempelvis utpressning. För att förstå sambandet mellan den högre 

och lägre nivån, så förklarar Shleifer & Vishny (1993) att ifall 

korruption befinner sig på den högsta nivån, så betyder det att vägen 

dit även är korrupt och att det inte finns någon annan väg än den 

korrupta vägen för att nå toppen. För att återkoppla till vår 

frågeställning så är det här en förklaring till varför vi valt den högsta 

politiska nivån, det vill säga nationella parlament. För att förtydliga 

hur de politiska nivåerna kan yttra sig beskriver Rothstein & Teorell 

(2008) att miljön är en stor beståndsdel inom korruption. Ju mer makt 

desto mer kan en individ påverka miljön, dvs omgivningen (a.a). Det 

är viktigt att förstå hur det här hänger samman med ansvarstagande 

och ansvarsutkrävanden.  

 

1.4.2 Kvinnlig representation 

Då den andra variablen i uppsatsen är andelen kvinnor i nationella 

parlament följer nu en introduktion till de teorier som berör kvinnlig 

representation. Att jämställdhet är förenat med demokrati är en teori 

som uttrycks av Inglehart mfl (2002) och som beskrivs kort under 

tidigare forskning. Teorin pekar på länders demokratisering som en 

process där kulturella konstruktioner förändras över tid och 

moderniseras. När industriella länder demokratiseras och deras 

ekonomier utvecklas genomgår dessa länder parallella kulturella 

attitydförändringar då synsättet på bland annat kvinnors roll i politiken 

också förändras. Med ändrade attityder om att kvinnor inte är sämre 

politiska ledare än män får målen mot ökad jämställdhet mer fokus 

och kvinnors politiska representation ökar (a.a).  
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1.4.3 Hypoteser 

Den tidigare forskningen pekar på att sambandet mellan att vissa 

länder har en låg korruption och en hög andel kvinnor i parlamentet 

beror på att dessa länder är liberala demokratier. Freedom House 

kategoriserar demokratiska länder som fria och delvis fria länder. De 

fria länderna benämns också som liberala demokratier medan de 

delvis fria länderna endast definieras som demokratier. De delvis fria 

länderna har således ett demokratiskt valsystem men saknar vissa 

politiska och civila rättigheter. Eftersom ett delsyfte med uppsatsen är 

att undersöka om det finns någon skillnad mellan länderna är 

hypoteserna formulerade enligt följande. 

 

Hypotes 1: Helt fria demokratier har en högre andel kvinnliga 

representanter i parlamentet samt är mindre korrupta, och i de delvis 

fria demokratierna finns det inget samband mellan andel kvinnor i 

parlamentet och korruption.  

Hypotes 2: Det finns inte någon skillnad mellan delvis fria 

demokratier och helt fria demokratier när det gäller sambandet mellan 

andelen kvinnor i parlamentet och korruption. 

 

För att förtydliga innebär hypotes 1 att det kommer vara skillnad 

mellan de helt fria och de delvis fria demokratierna då det finns en 

korrelation inom de helt fria demokratierna men inte inom de delvis 

fria demokratierna. Hypotes 2 uttrycker ett scenario där det inte 

kommer vara en skillnad mellan de helt fria och de delvis fria 

demokratierna och eventuella samband är inte specificerade. 

Skillnaden mellan dessa hypoteser är således i huvudsak att de 

uttrycker om det är någon skillnad mellan de helt fria och de delvis 

fria demokratierna.  

 

För att kunna undersöka de påståenden som hypoteserna representerar 

presenteras metod- och materialdelen här näst. Avsnittet påvisar hur 

insamling av material har genomförts. Metoddelen förklarar och 

beskriver tillvägagångssätt och tydliggör hur resultatet kommer att 

formas. Resultat följer metoddelen och består av två 

spridningsdiagram samt en beskrivning av sambandet mellan 

variablerna.    
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2. Material och metod 

 

För att titta på sambandet mellan korruption och andel kvinnor i 

nationella parlament har 90 fria demokratiska länder samt 64 delvis 

fria demokratiska länder valts ut. Efter att ha tagit bort de länder där 

data saknats återstod 65 helt fria länder samt 51 delvis fria länder. För 

att mäta andel kvinnor har World Banks index över andel kvinnor i 

nationella parlament använts. För måttet av korruption har 

Transparency Internationals ”Corruption Perception Index” använts. 

Mer om dessa databaser förklaras under avsnitt 2.3. Genom att 

använda kvantitativa metoder har två spridningsdiagram utarbetats för 

att mäta om det finns något samband inom de helt fria samt de delvis 

fria demokratierna. För att bedöma eventuella samband har även 

korrelationskoefficienten och signifikansen framställts.   

 

2.1 Operationalisering 

De centrala begrepp och koncept som används i undersökningen 

består av korruption, andel kvinnor i parlamentet samt demokratiska 

länder. Korruption är ett svårt begrepp att mäta eftersom korruption i 

sig är både osynligt och orättvist. Den teoretiska definition av 

korruption, har tidigare i teoridelen definierats som när en ledare 

agerar utifrån ett egenintresse och på så sätt missbrukar sitt inflytande 

på grund av själviska skäl. På grund av avsaknad av ett index som 

mäter endast korruption inom nationella parlament, har ett index som 

ligger närmast den teoretiska definitionen istället använts. Indexet är 

organisationen Transparency Internationals Corruption Perception 

Index, vilket är ett index som mäter hur korrupt den offentliga sektorn 

uppfattas vara. Andel kvinnor i det nationella parlamentet är ett mått 

som beskriver fördelningen kvinnor i förhållande till män inom 

parlamentet i ett land. Måttet kan vara ett sätt att se hur jämställt det 

landets parlament är. Definitioner av demokratiska länder har 

applicerats från Freedom house, nedan förklaras djupgående 

skillnaden mellan valet av länder.  

 

2.2 Urval av demokratiska länder 

Vårt urval av länder baseras på institutet Freedom House utvärdering 

över politiska rättigheter samt civila rättigheter då studien har 
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undersökt demokratiska länder. Freedom house använder sig av en 

metod från UN:s General Assembly (Freedom house, 2015 (a)). 

Metoden och urvalet av länder sker opartiskt då kriterier som geografi, 

religion och ekonomisk utveckling anses vara av mindre vikt och 

därför inte är med i bedömningen av hur länderna ska klassificeras.   

Bedömningsinstrument är analyserat av akademiska experter, forskare, 

externa analytiker och innefattar tre delar, poäng, rankning och status 

(Freedom house, 2015 (a). Den första delen består av tio variabler 

inom politiska rättigheter och femton variabler inom civila rättigheter 

(a.a). Ett land kan bli tillsedd 0-4 poäng där fyra representerar den 

högsta graden av frihet (a.a). Beroende på den totala poängen landet 

blir tillgiven, så sker en rankning av både politiska rättigheter och 

civila rättigheter, från 1-7 , där ett är det högsta värdet av frihet (a.a). 

Den sista delen består av medelvärdet från rankingen som ett land har 

fått (a.a). Värdet utgör ifall landet anses vara fri (1.0 - 2.5), delvis fri 

(3.0 - 5.0) eller inte fri (5.5 - 7.0) (a.a). Lagar och praktiska resultat 

räknas givetvis med i beräkningen men tyngdpunkt ligger vid 

genomföranden av policy (a.a). Skillnaden mellan fria och delvisfria 

länder är att den förstnämnda innefattar både ett demokratiskt 

valsystem samt en liberal demokrati, medan delvis fria länder enbart 

täcker ett demokratiskt valsystem (a.a). Det totala antalet länder som 

Freedom house använder sig av under 2014 består av 199 länder, 

varav 90 utav dessa är rankade som fria och 64 är rankade som delvis 

fria (Freedom house, 2015 (b)). Med tanke på att det är så pass många 

länder inkluderade i undersökningen finns en tabell över dessa som 

bilaga. 

 

2.3 Beroende och oberoende variabel 

Materialet består delvis av andelen mandatplatser för kvinnor inom 

nationella parlament. Inom ett nationellt parlament finns det antingen 

en eller två kammare, det totala antalet mandat inom parlamentet 

räknas i enkammarsystem medan i tvåkammarsystem är det enbart den 

lägre kammarens mandat som inkluderas (The World Bank, 2015 ). 

Materialet har hämtats från World bank som i sin tur även kombinerat 

deras data med Inter-Parliamentary Union från nationella parlament 

(a.a).  

Transparency Internationals CPI-index består av utvärderingar av 

korruption som har kombinerats från olika institutioner samt flertalet 

enkätundersökningar (Transparency International, 2015). För att 

inkluderas i CPI-indexet så finns det ett minimum krav som ligger på 

rankingsnivå 3. (a.a) Korruptionsskalan är från 0 - 100 där noll 

indikerar det högsta värdet av korruption (a.a). Data som använts för 

2014 har samlats in under en 24 månaders period (a.a). Korruption är 



 

13 

 

en variabel som är beroende av variationen av andel kvinnor i de 

nationella parlament, den oberoende variabeln blir således andel 

kvinnor i de nationella parlamenten som är inkluderade i 

undersökningen.    
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3. Resultat 

Graf1: Spridningsdiagram över de fria demokratierna 

Graf 2: spridningsdiagram över de delvis fria demokratierna  

 

R=-0,3300 
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Spridningsdiagrammen (graf 1 och graf 2) visar den oberoende 

variabeln andelen kvinnor på x-axeln, samt den beroende variabeln 

korruption på y-axeln. De observerade länderna i graf 1 är 

kategoriserade som helt fria demokratier av Freedom house. I graf 2 

benämns de inkluderade länderna också som demokratier, men de 

klassificeras som delvis fria. Spridningsdiagrammet över de helt fria 

demokratierna i graf 1 påvisar ett samband mellan korruption och 

andel kvinnor i parlamentet. Korrelationen är negativ (erhåller värdet -

0.3300) vilket innebär att sambandet är relativt svagt. Med en 

signifikans på 0,0068 är korrelationen i graf 1 statistiskt säkerställt vid 

en signifikansnivå på 95 %. Resultatet i graf 1 förtydligas med en 

regressionslinje som också påvisar det linjära, negativa sambandet.  

 

Till skillnad från data över de helt fria demokratierna så visar graf 2 

inget samband mellan variabeln andelen kvinnor i parlamentet och 

variabeln korruption. Korrelationen (0,0952) ligger väldigt nära 0 och 

är inte signifikant. Likväl noteras några intressanta observationer med 

hänsyn till de extremvärden som man finner i graf 2. Bolivia (se 

bilaga för vilket land som värdena representerar) har exempelvis över 

50 % kvinnor i parlamentet vilket är högt även när man jämför med de 

helt fria demokratierna. Även Nicaragua, Ecuador samt Seychellerna 

har en relativt hög andel kvinnor i parlamentet. Även i relation till de 

helt fria demokratierna har dessa länder en märkbart hög andel 

kvinnliga parlamentariker, med över 40 % kvinnor i alla tre länder. 

Kommande avsnitt består av en analys och diskussion kring de resultat 

som presenterats, och hur de knyter an till tidigare forskning samt de 

teorier som redogjorts tidigare i uppsatsen.   

 

 

4. Analys  

 

4.1 Diskussion  

I de presenterade resultaten kan man se att det finns ett negativt 

samband mellan andelen kvinnor i parlamentet samt korruption inom 

helt fria demokratier, länder som man också kan benämna som liberala 

demokratier. Bland de delvis fria demokratierna finns det däremot 

inget samband mellan andelen kvinnor i parlamentet och korruption. 

Innebörden av att resultaten skiljer sig mellan helt fria och delvis fria 

demokratier är att Sungs teori stärks. Det finns således lägre 

korruption samt högre andel kvinnor inom liberala demokratier än 



 

16 

 

bland icke-liberala demokratier. Man kan dock också ifrågasätta 

Sungs teori på grund av att det ändå finns en korrelation mellan 

korruption och andelen kvinnor inom de helt fria demokratierna. 

Liberal demokrati kan således inte vara den enda förklaringsfaktorn 

till sambandet inom dessa länder eftersom det bara är just liberala 

demokratier som undersöks (graf 1). I grafen som visar de helt fria 

länderna framgår det att det finns flera länder som har hög korruption 

och en relativt låg andel kvinnor i parlamentet. Ett exempel är 

Brasilien; en helt fri demokrati med relativt hög korruption samt 

mindre än 10 % kvinnor i parlamentet. Också Ghana och Indien är 

exempel på helt fria demokratier som har relativt hög korruption och 

endast runt en tiondel kvinnor i respektive parlament. Eftersom dessa 

länder betraktas som liberala demokratier (i linje med att de benämns 

som helt fria demokratier av Freedom House) kan man ifrågasätta 

Sungs teori om att liberala traditioner är den faktor som bäst genererar 

både hög andel kvinnor i parlamentet samt låg korruption. 

Förklaringen till att vissa länder har låg korruption och en hög andel 

kvinnliga parlamentariker är således inte helt isolerad till att dessa 

länder kan kategoriseras som liberala demokratier, även om liberala 

traditioner kan ha en viss påverkan. 

Faktum är att det kan observeras att flera av de delvis fria länderna har 

en högre andel kvinnliga parlamentariker än flera av de helt fria 

länderna. Exempelvis har Ecuador över 40 % kvinnor i sitt parlament 

medan exempelvis Montenegro, som är en helt fri demokrati, har en 

betydligt lägre andel kvinnliga parlamentariker. Även om det inte 

finns någon korrelation mellan andel kvinnor i parlamenten samt 

korruption bland de delvis fria länderna så kan man observera 

intressanta resultat gällande flera av länderna som hade märkbart höga 

andelar kvinnor i parlamentet och relativt hög korruption. Exempelvis. 

Sätter man dessa resultat i relation till Dollar mfl teori om att kvinnor 

agerar mer moraliskt än män och därför är mindre benägna att bete sig 

korrupt, är det svårare att helt acceptera ett sådant resonemang. Enligt 

en sådan argumentation skulle exempelvis inte Ecuador uppfattas så 

korrupt som data indikerar på att Ecuador faktiskt är. Dessutom finns 

det inget i de resultat presenterade i den här uppsatsen som tyder på att 

sambandet är kausalt och att en hög andel kvinnor därför leder till låg 

korruption. Det ska dock nämnas att eftersom vi inte har data över tid 

så kan man inte utläsa huruvida korruptionsnivån i Ecuador och 

liknande länder har sett ut över tid och om korruptionen har sjunkit, 

ökat eller ser likadan ut när andelen kvinnor i parlamentet har ökat. 

Mer forskning om Ecuador och liknande länders situation när det 

gäller korruption och jämställdhet inom parlamentet skulle därför vara 

intressant framtida forskning. En fortsatt diskussion om vad den 

vidare forskningen bör fokusera på finns under avsnitt 4.5. 
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För att återkoppla till de hypoteser som presenterades under teori-

delen så är det tydligt att hypotes 1 accepteras, dvs att det finns ett 

samband mellan korruption och andel kvinnor i parlamentet, samt att 

det inte finns något samband mellan de delvis fria demokratierna. 

Hypotes 2 kan förkastas på grund av att det finns en skillnad mellan 

de helt fria länderna och de delvis fria länderna, då de senare inte 

påvisar något samband mellan korruption och andel kvinnor i 

parlamentet.  

 

4.1.1 Andra möjliga förklaringsfaktorer 

Man kan spekulera kring vilka andra faktorer som skulle kunna 

förklara sambandet mellan korruption och andel kvinnor i nationella 

parlament inom helt fria länder samt förklara avsaknaden av ett 

samband bland de delvis fria länderna.  

En förklaring som ligger väldigt nära Sungs förklaring om liberala 

demokratier som en spuriös variabel, kan kopplas till Inglehart mfls 

(2002) teori om demokratiseringsprocessen som en process där 

attityder förändras över tid och moderniseras, till fördel för 

jämställdhet. Liberala demokratier med liberala traditioner sätts i 

relation till juridska, civila och sociala rättigheter (Reynold genom 

Sung), vilket nämndes under tidigare forskning. Med Ingleharts mfl 

(2002) teori kan man istället förklara skillnaderna mellan de helt fria 

och de delvis fria demokratierna som resultatet av olika positioner i en 

lång demokratiseringsprocess. Skillnaderna handlar således inte om 

avsaknad av liberala traditioner hos de delvis fria länderna, utan det 

handlar snarare om att vissa länder har kommit längre när det gäller 

kulturella attityder om kvinnor och män. Även om alla länder som 

undersökts klassificeras som demokratier, skulle det kunna finnas 

skillnader inom olika politiska institutioner som är direkt kopplat till 

hur demokratiserat landet är samt hur länge ett land har varit en 

demokrati.  

Eftersom miljön är en viktig del inom korruption, skulle det kunna 

vara en annan möjlig faktor till att det finns skillnader mellan helt fria 

och delvis fria demokratier. Klimatet i omgivningen, de attityder som 

råder samt hur politiker väljer att förhålla sig till korruption är 

säkerligen också viktiga faktorer som skiljer de helt fria 

demokratierna från de delvis fria demokratierna. Resultaten styrker ett 

sådant resonemang eftersom de helt fria demokratierna i allt högre 

utsträckning hade en relativt låg korruptionnivå. Intressant är varför 

det fanns ett samband inom de helt fria demokratierna, varför finns det 

vissa länder som benämns som helt fria som ändå har relativt hög 

korruption och väldigt låg kvinnlig representation? Det skulle kunna 

vara så att inom de helt fria länderna så finns andra faktorer som är 



 

18 

 

relaterade till olika miljöer när det gäller tolerans angående 

korruption. Skillnader inom de liberala demokratierna skulle kunna 

förklara sambandet inom dessa länder.   

 

4.3 Relevans av aktuell data 

Då majoriteten av den tidigare forskningen gjordes på 90-talet är det 

viktigt att poängtera att den data som används i den här uppsatsen är 

data från året 2014 och på så vis den mest aktuella data på de länder 

inkluderade i undersökningen. Det är viktigt eftersom mycket kan ha 

hänt under de senaste tio till fenmton åren, både när det gäller 

jämställdhet och när det gäller korruption. Länderna i sig kan 

dessutom se väldigt annorlunda ut när det gäller andra faktorer som 

har en direkt eller indirekt påverkan på landets politiska intuitioner 

och ekonomiska utveckling. Länder som Brasilien och Indien är 

exempel på demokratier som, på grund av stor ekonomisk tillväxt 

under 2000-talet, är länder som senaste åren genomgått stora 

förändringar. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Vår undersökning strävar efter att mäta om det finns någon korrelation 

mellan andelen kvinnor i nationella parlament och politisk korruption 

inom demokratiska länder. Indexet av Transparency International 

mäter dock inte politisk korruption utan snarare uppfattningen av all 

korruption inom den offentliga sektorn. Istället för att mätningen 

endast inriktas på politisk korruption så innebär det att begreppet 

innefattar all korruption inom den offentliga sektorn, vilket även 

inkluderar byråkratisk korruption (Andvig mfl, 2001). Givetvis ingår 

andelen kvinnor i de nationella parlamenten i den offentliga sektorn 

men eftersom korruptionsindexet inte mäter endast korruption inom 

parlamenten tyder det på en lägre begreppsvaliditet, vilket innebär att 

vår undersökning inte fullt ut mäter det vi vill (Bryman 2011). 

Bristfälligheten bör dock ses som en indikator till att det efterfrågas ett 

bättre mått av politisk korruption som går att operationalisera. Trots 

bristfälligheter inom begreppsvaliditet så anser vi att det finns en 

stabilitet i vår studie. Enligt oss så påvisar vår mätning en pålitlighet i 

förhållande till reliabiliteten. Studien har haft ett objektivt 

förhållningssätt genom hela undersökningen som ger en god 

förutsättning till att andra forskare skulle kunna replikera den här 

undersökningen och få samma resultat. 
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4.2 Vidare forskning 

Resultaten som presenterats i den här uppsatsen visar bland annat att 

det finns flera länder bland de delvis fria demokratierna som har en 

märkbart hög andel kvinnor i parlamentet. Som tidigare nämnts har 

exempelvis Ecuador över 40 % kvinnliga parlamentariker i sitt 

nationella parlament. Detta är en relativt hög andel kvinnor både i 

jämförelse med andra delvis fria demokratierna, men också i 

jämförelse med de helt fria demokratierna. Hur det kommer sig att 

länder så som Equador, Nicaragua och Seychellerna har utvecklat och 

kommit så långt när det gäller kvinnlig representation? Det är 

intressant fråga som den vidare forskningen skulle kunna titta mer på. 

Eftersom dessa länder dessutom fortfarande har relativt hög 

korruption skulle det också kunna vara givande med fortsatt forskning 

om dessa länder över tid. En fallstudie som undersöker Equador över 

tid, för att ta reda på om korruptionsnivån i landet har stigit alternativt 

sjunkit under ökningen av andelen kvinnor i parlamentet. Då skulle 

man se om det har skett en förändring när det gäller korruption i 

landet parallelt med att fler kvinnor fått mer makt och inflytande i det 

nationella parlamentet. Sådan forskning skulle kunna dra slutsatser 

och diskutera om en ökad kvinnlig representation i Equador har lett 

till mindre korruption.  

Under vår undersökning har vi upptäckt att begreppet korruption är 

väldigt brett samtidigt som det inte finns flera alternativ gällande 

mätbara data.  

 

5. Slutsats  

Då den tidigare forskningen har framställt olika resultat gällande 

kvinnlig representation i förhållande till korruption i demokratiska 

länder, var syftet med undersökningen att med aktuell data påvisa 

korrelationen mellan dessa variabler. Från teorin har två hypoteser 

utvecklats, den första hypotesen verifierades då resultatet har visat att 

det i fria demokratier finns ett samband mellan andel kvinnliga 

representanter i parlament och korruption. Resultatet påvisade också 

att de delvis fria demokratierna skiljer sig från de fria demokratierna 

då något samband inom de delvis fria länderna inte kunde konstateras.  

Vårt resultat finner ett statistiskt samband mellan andelen kvinnor i 

parlament och korruption inom liberala länder. Innebörden blir således 

att vi med 95 % säkerhet styrker undersökningen i att det finns ett 

samband som tyder på att andelen kvinnliga representanter i parlament 

leder till variationen av korruption inom liberala länder. Det här 

innebär att liberala traditioner inte kan vara den enda 

förklaringsfaktorn till att det finns ett samband mellan korruption och 
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andelen kvinnor i nationella parlament, just eftersom det finns en 

korrelation inom liberala demokratier. Således måste det finnas andra 

faktorer som ger en annan förklaring till varför det finns ett samband 

inom dessa länder. 

 

Analysen framhäver faktorer som kan vara intressanta att titta vidare 

på. En överblick av hur demokratiseringsprocesser och miljö kan 

påverka ett land och huruvida detta ställs i relation till politisk 

korruption tyder på att det efterfrågas mer studier om vad som 

påverkar variationen inom politisk korruption. Transparencys index 

mäter inte enbart politisk korruption, således behövs även ett bättre 

mått för att få en bättre helhets bild av politisk korruption. 
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Bilaga  

Tabell 1: Korruption och andel kvinnor i parlamentet mätt bland helt fria 

länder 

 

Helt fria demokratier  CPI 

% 

kvinnor 

Argentina 34 36,6 

Australia 80 26 

Austria 72 32,2 

Bahamas 71 13,2 

Barbados 74 16,7 

Belgium 76 39,3 

Benin 39 8,4 

Botswana 63 9,5 

Brazil 43 9,9 

Bulgaria 43 20 

Canada 81 25,1 

Cape Verde 57 20,8 

Chile 73 15,8 

Costa Rica 54 33,3 

Croatia 48 23,8 

Cyprus 63 12,5 

Czech Republic 51 19,5 

Denmark 92 39,1 

Dominica 58 12,9 

Dominican Republic 32 20,8 

Estonia 69 19 

Finland 89 42,5 

France 69 26,2 

Germany 79 36,5 

Ghana 48 10,9 

Greece 43 21 

Guyana 30 31,3 

Hungary 54 10,1 

Iceland 79 39,7 

India 38 11,4 

Ireland 74 15,7 
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Israel 60 22,5 

Italy 43 31,4 

Jamaica 38 12,7 

Japan 76 8,1 

Latvia 55 18 

Lithuania 58 24,1 

Luxembourg 82 28,3 

Malta 55 14,3 

Mauritius 54 18,8 

Mongolia 39 14,9 

Montenegro 42 17,3 

Netherlands 83 38,7 

New Zealand 91 29,8 

Norway 86 39,6 

Peru 38 22,3 

Poland 61 24,3 

Portugal 63 31,3 

Romania 43 13,5 

Samoa 52 6,1 

São Tomé and Príncipe 42 18,2 

Senegal 43 43,3 

Serbia 41 34 

Slovakia 50 18,7 

Slovenia 58 35,6 

South Africa 44 41,5 

South Korea 55 16 

Spain 60 39,7 

St. Vincent and 

Grenadines 67 13 

Suriname 36 11,8 

Sweden 87 45 

Switzerland 86 31 

Trinidad and Tobago 38 28,6 

United Kingdom 78 22,6 

United States 74 19,3 

Uruguay 73 16,2 

 

 

Tabell 2: Tabell 1: Korruption och andel kvinnor i parlamentet mätt bland 

devis fria länder 

 

Delvis fria 

demokratier CPI 

% 

kvinnor 
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Albania 33 20 

Armenia 37 10,7 

Bangladesh 25 19,8 

Bolivia 35 53,1 

Bosnia and 

Herzegovina 39 21,4 

Burkina Faso 38 18,9 

Burundi 20 30,5 

Colombia 37 19,9 

Comoros 26 3 

Côte d'Ivoire 32 9,4 

Ecuador 33 41,6 

Georgia 52 12 

Guatemala 32 13,3 

Guinea 25 21,9 

Haiti 19 4,2 

Honduras 29 25,8 

Indonesia 34 16,9 

Kenya 25 19,1 

Kuwait 44 1,5 

Kyrgyzstan 27 23,3 

Lebanon 27 3,1 

Liberia 37 11 

Libya 18 16 

Madagascar 28 20,5 

Malawi 33 16,7 

Malaysia 52 10,4 

Mali 32 9,5 

Mexico 35 37,4 

Moldova 35 17,8 

Morocco 39 17 

Nepal 29 29,5 

Nicaragua 28 42,4 

Niger 35 13,3 

Nigeria 27 6,7 

Pakistan 29 20,7 

Papua New Guinea 25 2,7 

Paraguay 24 15 

Philippines 38 27,3 

Seychelles 55 43,8 

Sierra Leone 31 12,1 

Singapore 84 25,3 

Sri Lanka 38 5,8 

Tanzania 31 36 

Thailand 38 6,1 
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Togo 29 17,6 

Tunisia 40 31,3 

Turkey 45 14,4 

Uganda 26 35 

Ukraine 19 11,7 

Zambia 38 10,8 

 

 


