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Abstract 
Beginning with the question of whether, and how, gender equality can be measured, this thesis 

is written with the ambition to evaluate one aspect of the Swedish government’s equality goal, 

equality in power and influence, with the help of an index. It departs from a discussion within 

the field of gender studies where gender equality is found to be an “empty” word that can be 

used for a variety of goals, but also a word towards which there is a widespread positive attitude. 

Previously created indices together with Swedish governmental investigations about gender 

equality are used as a model for the index creation.  

The data consist of measurements collected and compiled by Statistics Sweden. An index is 

created for the years 2011-2014, which shows that on a scale from 0 (worst) to 1 (best) these 

years score between 0.73 and 0.76. The created index does not convey whether nor how much 

gender equality has been achieved; yet I argue that the index represents an indicator which can 

be used to point towards areas that need extra consideration in terms of gender equality, such 

as the representation of women in top positions in academia and business. 
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Nyckelord: Jämställdhet, index, representation, makt, inflytande 

 

  



 
2 

Innehållsförteckning 

1. BAKGRUND 4	

1.1 INDEX 5	

2. SYFTE 7	

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 7	

3. TEORIBILDNING OM JÄMSTÄLLDHET 8	

3.1 BEGREPPETS BAKGRUND 8	

3.2 KRITIK 9	

4. FORSKNINGSFÄLTET 11	

4.1 JÄMSTÄLLDHET, MAKT OCH INFLYTANDE 11	

4.2 JÄMSTÄLLDHETSINDEX 16	

5. METODOLOGISK DISKUSSION 26	

5.1 MÄTNING OCH OBJEKTIVITET 26	

5.2 KÖN SOM KATEGORI 27	

5.3 OM MOTTAGARE 28	

6. METOD 30	

7. MATERIAL 33	

8. INDEXPRODUKTION 36	

8.1 INFÖRANDE AV SAKNADE UPPGIFTER 36	

8.2 MULTIVARIAT ANALYS 37	

8.3 NORMALISERING 37	

8.4 VIKTNING OCH AGGREGATION 42	

8.5 ROBUSTHET OCH KÄNSLIGHET 45	

9. JÄMSTÄLLDHETSINDEXET 50	

9.1 INDEXETS KOMPONENTER 51	



 
3 

9.2 KOPPLING TILL ANDRA MÄTNINGAR 55	

9.3 SAMMANFATTNING 56	

10. DISKUSSION 57	

10.1 JÄMSTÄLLDHET 57	

10.2 MÄTNING 58	

10.3 INDIKATORER 59	

10.4 SEGREGATION 60	

10.5 KVINNOR REPRESENTERAR KVINNOR 61	

10.6 FRAMTIDA FORSKNING 62	

11. SAMMANFATTNING 64	

REFERENSER 66	

APPENDIX A 69	

INDIKATORER - JÄMN FÖRDELNING AV MAKT OCH INFLYTANDE 69	

APPENDIX B 71	

ORDFÖRKLARING 71	

  



 
4 

1. Bakgrund 
Det är nästan 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt. År 1921 var det första valet där 

kvinnor fick rösta och då valdes fem kvinnor in i riksdagen, vilket motsvarade en procent av 

ledamöterna. Sedan 1921 har andelen kvinnor stigit tills andelen nådde sin toppnotering med 

47 procent kvinnliga ledamöter år 2006 (SCB 2014). 2006 blev så Sverige av FN officiellt 

utnämnt till världens mest jämställda land (Roth 2011). 

Men betyder den numerära jämställdheten i riksdagen att kvinnor och män har lika mycket 

makt i dagens Sverige och betyder det i förlängningen att landet därmed är jämställt? Olika 

definitioner av jämställdhet skulle leda till olika svar på frågan. SCB:s (2014) statistik visar att 

kvinnor har lägre löner än män, kvinnor löper högre risk att utsättas för våld från partners och 

att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten. Men kvinnor har samtidigt längre 

medellivslängd än män och de upptar fler av platserna på landets universitet. Män löper 

dessutom högre risk att utsättas för våld på allmän plats än vad kvinnor gör. Sammantaget visar 

dessa exempel att många mått1 kan användas för att mäta jämställdhet. Det visar även att vilka 

och hur många indikatorer2 som väljs, och hur de tolkas, påverkar svaret på frågan om 

jämställdhetens varande eller icke varande. Det är ur frågan om hur vi vet om ett samhälle är 

jämställt som min uppsats tar sitt avstamp. 

När Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE 2015) mäter länders jämställdhet är andelen 

kvinnor på riksdagsplatser just en av de många indikatorer som används för att skapa ett 

jämställdhetsindex3. Enligt EIGE:s mätningar var Sverige år 2012 74 procent jämställt vilket 

var den högsta noteringen bland EU-länderna. Inom området makt, ett av sex områden, anser 

EIGE att Sverige är 72 procent jämställt. Inom området makt mäter EIGE jämställdhet med 

indikatorer på hur stor andel kvinnor som finns på politiska men också ekonomiska 

maktpositioner.  

Om jag i likhet med EIGE ämnar presentera en siffra på hur nära jämställdhet ett land ligger 

i procent är det en process som kräver att många subjektiva val görs (se exempelvis Nardo, 

Michela, Michaela Saisana, Andrea Saltelli, Stefano Tarantola, Anders Hoffman och Enrico 

Giovannini 2008). Att indikatorval påverkar resultatet är alltså i högsta grad påtagligt vid 

skapandet av ett jämställdhetsindex. Detta är viktigt att notera, då Nardo et al (2008) menar att 

                                                
1 Se Appendix B för ordförklaring 
2 Se Appendix B för ordförklaring 
3 I avsnitt 1.1 Index förklaras närmare vad ett index är 
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ett sådant index både kan föra jämställdhetsarbetet framåt och dölja viktig fakta beroende på 

hur måttet är konstruerat.  

Det finns som sagt redan indikatorer sammanslagna i index som utvärderar jämställdheten. 

Men de mått som redan finns är dock i första hand konstruerade för att jämföra olika länder 

med varandra (se exempelvis EIGE 2013; Janneke Plantenga, Chantal Remery, Hugo 

Figueiredo och Mark Smith 2009; Bericat 2012; Ricardo Hausmann, Laura D. Tyson, Yasmina 

Bekhouche och Saadia Zahidi 2014; UNDP 2015). Problemet med det är att många potentiellt 

viktiga indikatorer exkluderas eftersom indexen kräver jämförbar data från alla länder. Ett 

inhemskt svenskt mått skulle emellertid inte begränsas av krav på internationell jämförbarhet 

och skulle därför kunna inkludera ytterligare indikatorer vilket kan leda till att måttet får högre 

överensstämmelse med det som ämnas mätas. Andra argument för att göra inhemska index är 

att indexet kan anpassas till en lokal definition av jämställdhet. Den här uppsatsen skrivs utifrån 

ambitionen att skapa ett mått, ett index, på jämställdhet i Sverige med fokus på området makt 

och inflytande.  

 
1.1 Index 
Ett index är en sammanvägning4 av information eller indikatorer till ett enda mått som ska mäta 

ett komplext koncept. Eller som sociologen Eduardo Bericat (2012 s. 3) beskriver det: “An 

index is a cognitive instrument capable of recording, in nature and magnitude, a given object, 

aspect or feature of reality.” Alltså kan man säga att ett index är ett mätinstrument. 

Ekonometrikerna Michaela Saisana och Andrea Saltelli (2011) förklarar index, som de 

kallar för multidimensionella mått, som en funktion av ett antal variabler5 och vikter6. 

  
Multidimensional measures, else termed composite indicators, are calculated as a function of 

variables and weights, ideally based on a conceptual or theoretical framework of the issue being 

tackled. (Saisana och Saltelli 2011, s 248) 
  
Ett index har alltså tre komponenter: indikatorer, ett sätt att väga dessa indikatorer med hjälp 

av vikter samt ett slutgiltigt indexvärde. Ett vardagligt exempel på ett index är skolbetyg. Figur 

1 visar att när läraren sätter betyg vägs saker (indikatorer) samman, exempelvis resultaten på 

prov, närvaro och lärarens bild av eleven. Betyget (indexet) används sedan för att bestämma 

                                                
4 Vägning och viktning används synonymt 
5 Se Appendix B för ordförklaring 
6 Se Appendix B för ordförklaring 
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om eleven klarat kursen, jämföra elevers kunskaper eller för att se hur elevers färdigheter 

utvecklas över tid. 

 
Figur 1: Exempel på förfarande vid viktningsprocess 

 

Ett index kan skapas på många olika sätt och det är inte alltid tydligt vilka sätt som är bättre än 

andra. Vissa index har detaljerad förklaring av hur de skapas, andra görs på känsla och blir olika 

varje gång. Det de har gemensamt är att de är en sammanvägning av information som används 

för att mäta komplexa ting, som inte kan mätas av en ensam indikator (börser, elevers 

kunskaper, utvecklingen i ett land etc.). 

I Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide (Nardo et 

al. 2008) betonar författarna att fördelen med index är att deras resultat är lätta att förstå och 

därmed kan användas för att jämföra länder och därmed skapa opinion för en viss fråga, 

exempelvis jämställdhet. Nackdelar med index är dock att de kan bli feltolkade och felanvända 

då det faktum att de är en sammanslagning av information också gör att information försvinner. 

Om indexproducenten har använt sig av metoder som inte är transparenta kan indexen alltså 

vara vilseledande. Jämför med situationen där en fiktiv lärare struntar i kursplanens mål och 

istället ger betyg efter lärarens inställning till eleven, eller på grund av att skolan kräver fler 

höga betyg. 

Sammanfattningsvis är index ett verktyg som kan vara användbart men också vilseledande. 

I avsnitt 6: Metod går jag igenom vad som krävs för att ett index ska vara så sanningsenligt och 

transparent som möjligt.  
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2. Syfte 
Sveriges regering har som mål att Sverige ska vara jämställt. Målet formuleras som att “kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Regeringskansliet, 2015). 

För att utvärdera och mäta målet finns fyra delmål och ett antal indikatorer som ska visa hur 

väl dessa delmål uppfylls. Statistiska Centralbyrån presenterar statistik på dessa indikatorer.  

De fyra jämställdhetsdelmålen är  

 
1. En jämn fördelning av makt och inflytande. 
2. Ekonomisk jämställdhet.  
3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. (Regeringskansliet 2015) 
 

Indikatorerna som används för att mäta delmålen är 88 till antalet. Mätningarna av indikatorerna 

presenteras i tabeller på SCBs hemsida och uppdateras varje halvår (SCB u.å.). Tabellerna gör 

information om måluppfyllnad tillgänglig för den intresserade men nackdelen är att man måste 

hitta och tolka många tabeller. Ett sätt att tillgängliggöra statistiken ytterligare, samt göra det 

lättare att följa framsteg inom målen, är att sammanföra indikatorerna till en sammansatt 

indikator, ett index, för varje delmål. Således kan en siffra tas fram för varje av de fyra delmålen 

som pekar på hur uppfyllt målet är vid en given tidpunkt.  

Jag kommer att i den här uppsatsen att fokusera på delmål 1: En jämn fördelning av makt 

och inflytande. Avgränsningen är gjord utifrån uppsatsens tidsramar. I den här uppsatsen ämnar 

jag metodutveckla mätning av jämställdhet, och specifikt skapande av ett index för att mäta 

regeringens delmål angående jämn könsfördelning av makt och inflytande. Uppsatsens ämne 

har valts ut i samråd med utredare inom jämställdhetsstatistiken vid SCB. 

 
2.1 Frågeställningar 

o Hur kan index konstrueras för att mäta jämställdhet?  

o Hur kan regeringens jämställdhetsdelmål om makt och inflytande mätas med hjälp av 

index?  

o Vilka för- och nackdelar ger ett sådant index? 
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3. Teoribildning om jämställdhet 
Ett för uppsatsen central begrepp är jämställdhet. Jag kommer här att presentera begreppet 

jämställdhet, samt diskutera kritik och samtal som förts kring dess betydelse och användning 

bland feministiska forskare, med fokus på den svenska kontexten. 

 
3.1 Begreppets bakgrund  
Jämställdhetsbegreppet introducerades i den svenska politiken på 60-talet och enligt 

statsvetaren Katharina Tollin (2011) kom det att representera ett politiskt mål som alla sade sig 

vara överens med men där samtidigt definitionen av jämställdhetsmålet kunde variera. Juristen 

Ann-Katrine Roth (2011) anser dock att det faktiskt funnits en politisk enighet om 

jämställdhetsmålet, och ett sådant konsensus har bidragit mycket till att Sverige kommit 

förhållandevis långt med jämställdheten. 

I jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86b) beskrivs jämställdhetsbegreppets uppkomst 

som något som ämnade skilja på ordet för en jämn relation mellan kvinnor och män från ordet 

som handlar om klass, nämligen jämlikhet.  

 
Begreppet lanserades [...] för att tydliggöra skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet, där 

den förra avsåg relationerna mellan kvinnor och män och den senare relationen mellan olika 

sociala klasser. (SOU 2015:86b, s 55) 
 
Idag används jämlikhetsbegreppet som ett bredare begrepp där kön och många andra kategorier 

ingår. I relation till jämlikhet blir då jämställdhet ett ord som endast har fokus på kön, till 

skillnad från jämlikhet som handlar om olika maktordningar (Roth 2011).  

Gränsen för när numerär jämställdhet är uppnådd är vanlig att dra vid en fördelning om 

60/40. I betänkandet Kön, makt och statistik (SOU 2007:108) frågar sig dock utredarna om det 

verkligen kan användas som definition av jämställdhet. Vad händer när kvinnor genomgående 

bara precis når upp till 40 procent av representationen? Det finns alltså möjlighet till en 

systematisk lägre representation inom måttet. Därför föreslår utredningen att numerär 

jämställdhet ska definieras som 50/50.  

Jämställdhet är alltså ett begrepp som funnits som en del av den svenska politiken i snart 

femtio år. Det verkar finnas konsensus om att jämställdhet handlar om kön. Vilka 

samhällsområden som ingår i det som ska påverkas av begreppet, och huruvida numerär 

jämställdhet är uppnådd vid en specifik andel av representation, råder det dock delade meningar 

om.  
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3.2 Kritik 
Statsvetaren Malin Rönnblom (2011) problematiserar jämställdhetsbegreppet i artikeln Vad är 

problemet? - Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik där hon menar att användandet av 

ordet, både politiskt och inom akademin, karakteriseras av att meningen med ordet tagits för 

givet. Således definieras sällan jämställdhet. Rönnblom finner även att det tas för givet att 

jämställdhet är önskvärt, samt att alla skulle vara överens om vad som krävs för att förbättra 

jämställdheten. Rönnblom menar att hanteringen av ordet ”jämställdhet” inte är oproblematisk, 

då begreppets mening i praktiken ändras beroende på vem som använder det. Därför har 

begreppet olika innehåll i olika situationer. I linje med Rönnbloms argument menar statsvetaren 

Katharina Tollin (2011) i avhandlingen Sida vid sida: en studie av jämställdhetspolitikens 

genealogi 1971-2006 just att ordet jämställdhet är ett tomt ord som beläggs med olika innehåll 

beroende på vem som använder det. 

Rönnblom (2011) menar att i de teoretiseringar av jämställdhet som förekommer beskrivs 

det som att ojämställdhet handlar om att det finns en maktskillnad där kvinnor är underordnade 

män, och att den maktskillnaden bör utjämnas. Rönnblom ser vidare att teoretiseringen 

innehåller en beskrivning av män och kvinnor som grupper med motsatta intressen, där män 

vinner på att kvinnor är underordnade. Men hon menar även att när jämställdheten sedan ska 

omsättas i praktiken avpolitiseras innebörden, och börjar handla om något som ska vara bra för 

alla. Hon finner att det ofta i policysammanhang framställs som att både kvinnor och män vinner 

på jämställdhet, samt att jämställdhet även är bra för företag och organisationer. Här finns 

således en diskrepans mellan att å ena sidan se det som att en grupp är underordnad och har 

motsatta intressen gentemot den överordnade, och att å andra sidan beskriva jämställdhet som 

något som alla vinner på. Rönnblom menar att de strategier som används för att uppnå 

jämställdhet är det som producerar betydelsen av jämställdhet och att det som var ordets 

potential, alltså att ifrågasätta könade maktrelationer, försvinner i den praktiska och politiska 

tillämpningen.  

Statsvetaren Maria Thörnqvist (2008) utvecklar tanken då hon menar att man ur den här 

diskrepansen kan förstå begreppet jämställdhet bättre. Thörnqvist ser precis som Rönnblom 

(2011) att konceptualisering av jämställdhet ibland verkar presenteras med ett fokusera på män 

som en överordnad grupp som inte vill släppa in kvinnor på maktpositioner. I nästa stund verkar 

jämställdhet vara ett gemensamt projekt som kvinnor och män ska kämpa för tillsammans och 

alla ska vinna på. Thörnqvist (2008) menar att samma person kan bekänna sig till båda dessa 

olika konceptualiseringar, och skälet till detta är pragmatiskt. Pragmatiken existerar enligt 
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Thörnqvist för att männen sitter på nyckeln till jämställdheten i och med att de sitter på makten. 

Således måste jämställdheten presenteras som positiv för män, för att den ska populariseras och 

i förlängningen accepteras som mål. 

Historikerna Martin Wottle och Eva Blomberg (2011) beskriver en annan bild av hur 

jämställdheten konceptualiserats, där ojämställdhet är ett problem som ska avhjälpas med hjälp 

av marknadslösningar. Deras slutsats är att just avsaknaden av en definition av jämställdhet gör 

att ordet kan användas för att legitimera vissa marknadsförändringar, så som införandet av 

RUT-avdraget. Wottle och Blomberg menar alltså att ökad jämställdhet inte kräver dessa 

lösningar, men i och med att jämställdhet saknar definition kan ordet användas för att 

argumentera för det man vill uppnå politiskt.  

Med det här avsnittet har jag velat visa på spänningarna kring begreppet jämställdhet. Jag 

har visat på möjliga sätt att förstå jämställdhet. Det kan dels ses som ett tomt ord som alla verkar 

vara överens om som mål, och som beskriver en jämn ställning mellan kön där ordets tomhet 

tillåter att det strategiskt presenteras som positivt för alla inblandade. Men jämställdhet kan 

även vara ett begrepp som handlar om hur kvinnor har underordnats män och att detta bör 

avhjälpas.  

Jag menar att begreppets popularitet och dess tomhet öppnar upp för en möjlighet att använda 

det strategiskt. Precis som att jämställdhet som mål kan användas för att argumentera för RUT-

avdrag, kan det användas som argument för andra politiska förslag. Att ordet är tomt behöver 

alltså inte vara till dess nackdel. Det går att fylla med nytt innehåll. Lärdomen från kritiken jag 

presenterat är att det krävs en teoretisering av vad man menar med begreppet jämställdhet och 

i linje med detta går jag i avsnitt 4.1: Jämställdhet, makt och inflytande igenom hur jämställdhet 

används och definieras i statliga utredningar, med fokus på makt och inflytande.  
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4. Forskningsfältet 
Uppsatsen befinner sig i skärningspunkten mellan två olika forskningsfält. Uppsatsen skall för 

det första ses som en uppföljning och vidareutveckling av de resultat och diskussioner som 

finns i statliga utredningar på temat jämställdhet, och mer specifikt, fokus på makt och 

inflytande som en del av jämställdhet. Det andra fältet som jag sällar mig till är mätningar av 

jämställdhet med hjälp av just index. Presentationen av forskningsfältet är därmed uppdelad i 

två delar. Jag visar först hur begrepp som makt, jämställdhet och representation diskuteras i 

relation till jämställdhetsdelmålet och de statliga utredningarna på temat. Jag presenterar sedan 

tidigare tillvägagångssätt vid indexproduktion för att mäta jämställdhet.  

 
4.1 Jämställdhet, makt och inflytande 
Fyra offentliga texter används som bakgrund till uppsatsens projekt, utöver regeringens 

jämställdhetsmål. Dessa texter är: Kön, makt och statistik: betänkande (SOU 2007:108), 

promemorian Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37), 

Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen: betänkande (SOU 2015:86a) samt Mål och 

myndighet: en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken: betänkande (SOU 2015:86b).  

En del av målet med den här uppsatsen är att analysera hur jämställdhet inom området makt 

och inflytande kan mätas med hjälp av index, det vill säga att utifrån jämställdhetsdelmålet “En 

jämn fördelning av makt och inflytande” (Regeringskansliet 2015) utveckla ett nytt sätt att 

utvärdera detsamma. Mätningen kommer bygga på de indikatorer som SCB har tagit fram för 

ändamålet att utvärdera jämställdhetsdelmål och som presenteras i Ett uppföljningssystem för 

jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37). Det betyder att jag i huvudsak utgår från ett specifikt 

jämställdhetsmål och de indikatorer som ska mäta hur väl målet är uppfyllt.  

Det är troligt att det finns ett glapp mellan målet och indikatorerna, i och med att det dels 

finns ett komplext mål och dels en lista på 25 indikatorer som ska mäta olika aspekter av samma 

mål. Jag kommer därför i den här delen av uppsatsen att gå igenom vad jämställdhetsdelmålet 

syftar på och vad indikatorerna mäter. Tanken med genomgången är att ge en tydligare bild av 

vad som är tänkt att mätas och vad som verkligen mäts med indikatorerna.  

Indikatorerna som SCB använder för att mälta delmålet är uppdelade upp i sex områden: 

Representation i politiken, Representation i näringslivet, Facklig representation, Deltagande i 

medborgerliga aktiviteter, Representation i offentlig sektor och Övrig representation (se 

Appendix A). Indikatorerna visar alltså på sex delar av samhället som ses som relevanta för 

makt och inflytande. Fem av sex områden behandlas, som namnen indikerar, i relation till 
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representation inom dem. Kategorin Deltagande i medborgerliga aktiviteter handlar om aktivt 

deltagande i fack och politiska partier. På så sätt skiljer sig den kategorin från övriga områden, 

då den inte mäter så kallade elitpositioner utan istället deltagande inom organisationer. 

Noterbart är att även en av de 14 indikatorerna inom området Representation i politiken handlar 

om deltagande, nämligen valdeltagande. 3 av 25 indikatorer behandlar deltagande anknutet till 

makt och inflytande, och resterande indikatorer behandlar representation på olika styrande 

poster. Alla indikatorer utom en behandlar i första hand kön som kategori men indikator 1.2: 

Nominerade och valda till allmänna val efter efter födelseregion innehåller även information 

om representation uppdelad efter var i världen representanterna är födda. 

Målet som ska mätas av indikatorerna är: 

 
En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och 

möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 
(Regeringskansliet 2015) 

 
Att kvinnor och män finns lika representerade på elitpositioner, är det samma sak som att 

kvinnor och män som har samma rätt och möjligheter? I jämställdhetsutredningen diskuteras 

det övergripande jämställdhetsmålet och utredningen påpekar att kvinnors och mäns skilda 

livssituationer i utfall kan ses som en indikator på huruvida män och kvinnor har olika stora 

möjligheter i livet.  

 
Samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden ses som en förutsättning 

för ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. I det sammanhanget kan samma utfall för kvinnor och män ses som en indikator på i 

vilken utsträckning kvinnor och män har lika livschanser. (SOU 2015:86b, s 56) 
 
Argumentationen i citatet kan tolkas som att representationen ska ses som en indikator för 

möjligheterna som män och kvinnor har i sina liv. Det ska dock förtydligas att detta citat 

refererar till det övergripande jämställdhetsmålet och inte specifikt till målet om makt och 

inflytande. Med fokus på vad citatet säger om representation kan jag i linje med 

argumentationen säga att om kvinnor har 50 procent av riksdagsplatserna innebär det att 

kvinnor troligtvis har samma möjlighet som män att få tillgång till dessa platser. Huruvida varje 

kvinna har samma möjlighet som varje man, eller om varje kvinna har samma möjlighet som 

varje man i motsvarande livssituation framgår inte. 
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Värt att nämna är att, som statsvetaren Anne Phillips (2012) skriver i artikeln Representation 

and Inclusion, det finns risk för att när representationen ses utifrån enbart ett 

maktdimensionsperspektiv, i det här fallet kön, kommer de kvinnor som inkluderas enbart att 

skilja sig från männen med avseende på just sitt kön. Således betyder det att gruppen styrande 

enligt Phillips inte ändras på ett substantiellt sätt. I linje med Phillips vill jag argumentera för 

att även om mätning av jämställdhet representation på maktpositioner säger något om kvinnors 

möjligheter jämfört med männens möjligheter, betyder det inte att alla kvinnor får samma 

möjlighet att nå maktpositioner då gruppen kvinnor är heterogen.  

I promemorian Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37) diskuteras 

huruvida makten fördelas mellan könen beroende på hur representationen är fördelad. Således 

är här representation på maktpositioner inte bara något som ska fördelas lika för rättvisans skull, 

utan något som ska påverka maktutövningen. 

 
En jämn representation av kvinnor och män är inte en garanti för att den reella makten fördelas 

jämnt mellan könen, men det är en avgörande förutsättning för att även kvalitativa aspekter av 

maktutövning ska kunna förändras i jämställd riktning. Möjligheten att påverka beslutens 

innehåll förutsätter deltagande i beslutsfattandet. (Ds 2013:37, s 28) 
 

Målet är att makt och inflytande ska vara jämnt fördelat, och i detta citat länkas representationen 

till hur den faktiska makten fördelas. Jämför med den tidigare nämnda konceptualiseringen där 

fokus på representationen snarare handlar om att se till att grupperna kvinnor och män har 

samma möjlighet att få tillgång till platser där makt utövas och där fokus inte läggs på vad som 

händer med makten. 

Statsvetaren Christina Bergqvist förklarar i Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen 

(SOU 2015:86a) att det vanligtvis finns tre huvudsakliga argument för att kvinnor ska vara 

representerade på maktpositioner: rättvisa, intresse samt resurs. Rättvisa handlar om att se att 

kvinnor varit strukturellt diskriminerade och därmed inte fått tillgång till maktpositioner, vilket 

betyder att det skulle vara mer rättvist för kvinnorna ifall de fanns på maktpositioner i samma 

utsträckning som männen. Intresse handlar om en idé om att kvinnor och män har olika 

erfarenheter, som gör att kvinnor skulle prioritera på ett annat vis än män. Det handlar enligt 

Bergqvist till exempel om att kvinnor eventuellt i högre grad prioriterar att bekämpa våld i nära 

relationer. Det sista argumentet handlar om resurser, och det beskriver Bergqvist som att se det 

som att kvinnor och män har olika kompetenser som kompletterar varandra. Således skulle 
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kvinnor i styrande positioner till exempel skapa mer lönsamhet, i och med att de kommer med 

ny och viktig kunskap.  

I jämställdhetsutredningen argumenteras för att “[e]n jämn könsfördelning i riksdagen är en 

grundläggande förutsättning för kvinnors och mäns makt och inflytande i politiken och 

samhället” (SOU 2015:86b, s 98), vilket jag tolkar som att utredarna ser det som att 

representationen i riksdagen inte bara handlar om att det är mer rättvist att kvinnor får tillgång 

till dessa platser. Istället är representationen något som ska påverka hur mycket makt och 

inflytande gruppen kvinnor, respektive gruppen män, har.  

Vad går förlorat när fördelning av maktpositioner används som en indikator på hur makten 

är fördelad? Christina Bergqvist (SOU 2015:86a) argumenterar för att makt inte enbart kan 

mätas med hjälp av representation på maktpositioner. Hon menar att om kvinnor befinner sig 

på maktpositioner, vet man fortfarande väldigt lite om vilka förslag som blir prioriterade och 

därmed hur makten fördelas inom dessa maktpositioner. Det innebär att det finns ett glapp 

mellan makt och att inneha en maktposition. I promemorian Ett uppföljningssystem för 

jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37) som presenterar SCB:s indikatorer, argumenteras för att 

jämn fördelning av makt inte automatiskt kommer av jämn representation, men de menar att 

den jämna representationen är det som gör den jämna makten möjlig. 

Jag menar att lösningen på problemet med att representation inte behöver vara lika med 

makt inte är att sluta mäta andelen män och kvinnor på olika positioner. Lösningen kan vara att 

komplettera med andra sorters mätningar. Alternativa sätt att mäta skulle kunna vara att följa 

vilka förslag som blir genomförda, mäta talartid på möten eller intervjua styrande. Alternativa 

mätningar skulle också kunna ge en bredare bild av huruvida representationen påverkar makten. 

Om resultatet av mätningarna av representation tas med en nypa salt samt om mätningarna 

kompletteras med annan info, behöver det inte vara ett problem att använda representation som 

en indikator för makt och inflytande.  

När makt och inflytande operationaliseras som att den till stor del är lika med representation 

leder det till att makt och inflytande blir lättare att mäta. Den reella makten, så som frågan om 

vems förslag som får genomslag, är svårare att mäta och detta kan rättfärdiga den grova 

förenklingen. Att konsekvent mäta just det som är lätt att mäta menar jag dock i förlängningen 

kan leda till att det som är svårare att mäta riskerar att underskattas och komma i skymundan. 

Men att mäta sådant som är lätt att komma åt kan å andra sidan leda till att ljus sätts på ett 

område, i det här fallet makt och inflytande, så att de resurser som krävs för att mäta det 
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svårmätta tillförs. Således finns det både för- och nackdelar med att använda representation som 

”proxy” (indikator) för makt och inflytande. 

I jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86a) kompletteras definitionen av makt och 

inflytande med att maktpositioner också kan handla om makt över idéer och bilder. Makten 

över idéer operationaliseras i jämställdhetsutredningen delvis som jämställdhet inom kultur och 

media. Enligt resonemanget kan kultur- och mediasektorn ses som en viktig del av makt och 

inflytande, en del som dessutom inte finns med bland indikatorerna just nu. Skälet till att ingen 

indikator finns med som mäter makt över idéer förklaras med att inte tillräckligt bra data finns 

på område, då det inte ingår i SCBs uppdrag att samla in sådan data. Vanja Hermele (SOU 

2015:86a) argumenterar för att kulturen är en viktig arena för att utöva demokratiska rättigheter. 

I och med det blir det ett stort hål i en mätning av jämställd makt och inflytande, om media och 

kultur saknas. Att fylla igen det här hålet ligger dock utanför möjligheterna för vad som kan 

rymmas i den här uppsatsen. Istället får jag nöja mig med att påpeka att det är en dimension av 

makt och inflytande som inte mäts av indikatorerna. 

I Jämställdhetsboken: Från teori till praktik (2011) beskriver Ann-Katrine Roth tre sorters 

makt: beslutsmakt, dagordningsmakt och diskursiv makt. Med denna konceptualisering kan jag 

komma fram till att indikatorerna mäter beslutsmakt, det vill säga vilka som har möjlighet att 

ta beslut. Dagordningsmakten är det som Christina Bergqvist (SOU 2015:86a) tagit upp som 

avsaknad i mätningarna, i och med att det inte är uppenbart att personen med maktposition 

innehar makten. Dagordningsmakten fångas alltså inte upp av indikatorerna. Den diskursiva 

makten, som definieras som makt över tankar och världsbild, är inte heller något som mäts med 

dessa indikatorer. Det är dock möjligt att de som har beslutsmakten också i hög grad har vad 

Roth (2011) kallar diskursiv och dagordningsmakt. Huruvida dessa olika sorters makt 

sammanfaller kommer jag som sagt inte åt enbart med hjälp av dessa indikatorer, utan detta 

måste mätas med kompletterande tillvägagångssätt (se tidigare exempel) och jag kommer inte 

att gå in på det i den här uppsatsen.  

Jag har i den här delen av uppsatsen presenterat de texter och de övergripande kategorier 

som används för att mäta och utvärdera regeringens jämställdhetsdelmål om makt och 

inflytande. De indikatorer som SCB (se Appendix A) använder för att utvärdera 

jämställdhetsdelmålet visar på att makt och inflytande approximeras med representation på 

maktpositioner, men även med deltagande i medborgerliga aktiviteter såsom partimedlemskap. 

Som jag nämnt finns det ett glapp mellan indikatorerna och egentlig makt och inflytande, då 

personer som befinner sig på maktposition inte nödvändigtvis innehar den faktiska makten. Att 
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jag utgår från de tidigare utredningarna och indikatorerna för att mäta makt och inflytande 

kommer alltså innebära att jag i huvudsak mäter hur jämställd representationen är på 

maktpositioner, vilket inte är samma sak som att mäta makt och inflytande och inte samma sak 

som att mäta jämställdhet.  

 
4.2 Jämställdhetsindex 
Jag skriver in mig i ett forskningsfält som är indexproduktion med temat jämställdhet. Här 

presenterar jag diskussioner kring index med tema jämställdhet. Jag kommer att beskriva några 

av de stora jämställdhetsindexen och resonera kring hur jag förhåller mig till deras val av metod 

och teoretiseringar av jämställdhet.  

Fokus blir i första hand på nya index med europeiskt fokus. Skälet till att Europa är valt som 

område, utöver att Sverige ligger i Europa, är att de globala index som finns till stor del har 

fokus på utvecklingsfrågor så som tillgång till utbildning och rent vatten. För ett inhemskt 

svenskt index skulle jag mena att dessa frågor är av lägre vikt.  

Att jag relaterar presentationen till min forskning betyder att jag kommer att rikta in 

presentationen på hur producenterna har hanterat just jämställdhet inom området makt och 

inflytande i sina index. De index som presenteras här är alla sammansatta index som syftar till 

att mäta jämställdhet generellt, men indexen går också att bryta ner i delområden så som makt 

och inflytande. 

 
4.2.1 Gender Equality Index 

Gender Equality Index, förkortas GEI, är ett index skapat av EU:s institut för jämställdhet 

(EIGE 2013). Indexet är skapat efter en definition av jämställdhet som är “[e]qual share of assets 

and equal dignity between women and men” (EIGE 2013, s 2).  

Indexet bygger på en kombination av tre olika sätt att konceptualisera jämställdhet, “[t]he 

sameness approach” (EIGE 2013, s 7) som beskrivs som att det består i att se till att kvinnor får 

tillgång till samma resurser och platser som män redan har. “[t]he difference approach” (EIGE 

2013, s 8) som består i att se till att kvinnors egenskaper och aktiviteter uppvärderas och 

slutligen “[t]he transformative approach” (EIGE 2013, s 8) som består i att könens roller och 

aktiviteter ska förändras så att till exempel män ägnar mer tid än nu åt omvårdande aktiviteter. 

De två första konceptualiseringarna har fokus på att det är just kvinnor som haft mindre 

resurser än män och vars egenskaper och aktiviteter inte värderats tillräckligt högt. Således 

ligger målen i linje med vad Rönnblom (2011) funnit: vilket är att övergripande 
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konceptualiseringar av jämställdhet ofta beskriver problemet som att kvinnor är underordnade 

män.  

Jämställdheten delas i EIGE:s (2013) index tematiskt upp i åtta olika områden där sex av 

dem används för att skapa indexet. Varje område delas sedan upp i delområden, som mäts av 

indikatorer. Området Power är det som överensstämmer med temat för denna uppsats, nämligen 

makt och inflytande. Området Power är uppdelat i de tre delområden: Political, Social och 

Economic. Tabell 1 visar det konceptuella ramverket samt indikatorerna för området Power, 

där politisk makt mäts med ministerposter, parlamentsplatser samt regionala styrelser. 

Ekonomisk makt mäts genom medlemmar i företagsstyrelser samt medlemmar i centralbankers 

styrelser, och social makt står utan indikatorer.  

 
Tabell 1: Dimensioner, koncept och indikatorer för maktaspekten av GEI 

Conceptual framework/ 

Measurement framework 
Concept measured Indicators 

Political Power Ministerial 

representation 
Share of Ministers (%, 18+ population) 

Political Power Parlimentary 

representation 
Share of members of Parliment (%, 18+ population) 

Political Power Regional assemblies 

representation 
Share of members of Regional Assemblies (%, 18+ 

population) 
Social Power - - 
Economic Power Members of boards Share of members of boards in largest quoted 

companies, supervisory board or board of directors 

(%, 18+ population) 
Economic Power Members of Central 

Bank 
Share of members in all key decision-making bodies 

in Central Bank (%, 18+ population) 
Källa: EIGE (2013) 
 
Data i indexet på området Power kommer från Europeiska Kommissionens databas över 

kvinnor och män i maktpositioner. I delområdet Social fann de ingen tillräckligt bra data, varför 

inga indikatorer på det delområdet förekommer. Indikatorerna som används påminner om de 

som SCB använder (se Appendix A). Political power överensstämmer till stor del med området 

Representation i politiken, Economic Power överensstämmer med Representation i 

näringslivet. Delområdet Social Power har som sagt inga indikatorer, men i rapporten beskrivs 

innehållet såhär: 

 



 
18 

Social power [...] includes access to positions of power in the fields of science and technology, 

academia, media, religious organisations or civil society, all of which present challenges in terms 

of gender equality. (EIGE 2013, s 27) 
 
Jag tolkar beskrivningen som att de resterande områdena bland de svenska indikatorerna 

Facklig representation, Deltagande i medborgerliga aktiviteter, Representation i offentlig 

sektor och Övrig representation alla kan jämföras med området Social Power. Dock finns inga 

indikatorer fokuserade på makt inom media och religiösa organisationer bland SCB:s 

indikatorer, vilket skiljer sig från EIGE:s (2013) ambition. Noterbart är att området Power i 

EIGE:s definition enbart mäter representation på elitpositioner. Det gör att det svenska måttet 

på den här punkten skiljer sig åt från EIGE:s, i och med att indikatorerna jag använder även 

inkluderar deltagande. 

I EGIE:s (2013) index används en, vad jag kallar det, symmetrisk metod, vilket innebär att 

kvinnors överrepresentation hanteras likadant som mäns överrepresentation. Det betyder att 

jämställdhet konceptualiseras som att det betyder att kvinnor och män ska ha samma position, 

inte att just kvinnor ska nå upp till mäns position. Det betyder också att ett högt värde på en 

indikator inte kan väga upp för ett lågt värde i en annan indikator. 

Viktningsprocessen gjordes genom att skapa över 3000 olika index med hjälp av olika 

taktiker för vägning och medelvärden, för att sedan räkna ut vilket av dessa som var närmast 

ett medianindex för respektive land (se rapporten för mer detaljer på förfarandet: EIGE 2013, s 

49-52). I en viktningsprocess för ett index som detta kommer olika viktning att leda till att 

länder får olika positionering gentemot varandra. Det gör att den matematiska processen blir 

normerande. EIGE har till exempel kritiserats för användandet av så kallad “achievement” som 

viktning, där fattiga länder får lägre poäng än rika även om de har små skillnader i situation för 

könen (Permanyer 2015). Demografen och matematikern Iñaki Permanyer (2015) påpekar att 

detta görs utan transparens och får rikare länder att verka mer jämställda trots att de inte är det. 

Här är den brännande frågan hur jämställdhet definieras. Är ett samhälle jämställt om 

valdeltagandet är väldigt lågt men kvinnor och män deltar i lika hög grad? EIGE (2013) anser 

inte att så är fallet. Här blir det tydligt att viktningsprocessen är normativ då valen visar på vad 

som anses positivt och inte, samt vad som räknas som relevant för konceptet jämställdhet. 

Eftersom en av de viktiga fördelarna med ett index är dess förenkling och tillgängliggörande 

av information blir presentationen av indexet viktigt (se Nardo et al. 2008 för längre 

diskussion). Resultatet av indexet presenteras i en rapport (EIGE 2013) där detaljerad 

information finns för respektive område samt uppdelat på varje land. Det finns också en 
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hemsida (EIGE 2016) där indexet presenteras på ett enligt mig interaktiv och intuitivt sätt. På 

hemsidan finns även rapporter om indexet samt data att ladda ner. Jag skulle därmed säga att 

EIGE på ett tillfredsställande sätt gjort sitt resultat lättillgängligt för omvärlden, både för den 

som är intresserad av de tekniska detaljerna och för den som enbart vill få en känsla för 

resultatet. 

EIGE:s (2013) rapport skriver genomgående om sitt mått som en mätning av hur nära 

jämställdhet EU-länderna är. Till exempel skriver de i inledningen att “With an average score 

of 54.0, (where 1 stands for absolute gender inequality and 100 for full gender equality), the 

European Union is only halfway towards a gender equal society.” (EIGE 2013, s 2). I EIGE:s 

sätt att beskriva sitt index blir ett jämställt samhälle något som kan mätas med hjälp av siffror.  

 
4.2.2 European Union Gender Equality Index 

Janneke Plantega, Chantal Remery, Hugo Figueiredo och Mark Smith (2009) presenterar i 

rapporten Towards a European Union Gender Equality Index ett index (EUGEI) som har som 

syfte att jämföra de europeiska länderna. EUGEI är också förlagan som EIGE (2013) skapat 

sitt index utifrån. 

Plantenga et al. (2009) använder sig av fyra så kallade dimensioner för att mäta jämställdhet. 

De anser att jämställdhet betyder att både kvinnor och män behöver göra förändringar i sitt liv 

och därmed är de fyra dimensionerna nödvändiga för att få fatt på det komplexa koncept som 

är jämställdhet. En av de fyra dimensionerna som används är decision-making power och det 

är vad som bäst överensstämmer med den del av jämställdhet som jag ämnar mäta. Decision-

making power delas upp i två subdimensioner som mäts med hjälp av två indikatorer där data 

är hämtad från Interparlamentariska unionen respektive EUROSTAT. Tabell 2 visar att politisk 

makt mäts med parlamentsplatser och socio-ekonomisk makt mäts med representation på höga 

tjänster inom arbetslivet. 

 
Tabell 2: Dimensioner, koncept och indikatorer för maktaspekten av EUGEI 

Subdimension Indicator 
Political power Gender gap in parliment 
Socio-economic power Gender gap in ISCO1* 

Källa: Janneke Plantega, Chantal Remery, Hugo Figueiredo och Mark Smith (2009) 
* ISCO1 är “legislators, senior officials and managers” (ibid, s 24) 

 
Indikatorerna är alltså en subgrupp av de som mäts i EIGE:s (2013) index, och därmed även en 

subgrupp av de som används av SCB.  
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Alla indikatorer i indexet har lika viktning och det finns två indikatorer för varje dimension. 

Presentationen av data består endast av tabeller med mycket information i, vilket ger tydlig 

transparens men inte särskilt mycket slagkraft åt indexet. I jämförelse med EIGE (2016) som 

har en hemsida dedikerad åt lättförståelig grafik, är tabellernas utformning svårare att förstå 

eller att få en uppfattning om. Tabellerna ger mycket information till den intresserade men lite 

hjälp åt den mindre insatte som vill få en snabb bild av läget. 

En poäng som görs av Plantenga et al. (2009) är att ett jämställdhetsindex ska mäta just 

jämställdhet och inte andra saker. Detta sägs i relation till FN:s utvecklingsprograms index 

(UNDP 2015) som alla på olika sätt mäter achievement i relation till kön, och kan även jämföras 

med kritiken mot EIGE:s (2013) index som presenteras ovan, där fattigare länder får sämre 

indexplacering trots att de har mindre glapp mellan könens situation. Det betyder att den kritik 

som Plantenga et al. (2009) framför inte verkar ha följt med när EIGE (2013) skapade sitt index 

som utgår från Plantenga et al. (2009). Således menar Plantenga et al. att mått på jämställdhet 

ska vara rena, det vill säga bara handla om jämställdhet mellan könen.  

Slutligen vill jag visa på en poäng som görs i slutet av texten där Plantenga et al. 

argumenterar för att ett index som deras inte bör ses som ett slutgiltigt svar angående 

jämställdhet, i och med att mycket saker döljs i ett index.  

 
4.2.3 European Gender Equality Index 

Bericat (2012) presenterar i The European Gender Equality Index: Conceptual and Analytical 

Issues ett förslag på ett index för att mäta jämställdheten i Europa. Indexet samt artikeln är 

intressant på grund av den noggranna genomgången av processen för att skapa det, samt 

diskussionerna kring de tekniska valen.  

Bericat (2012) väljer att utgå från sociologen Max Webers teorier, utifrån vilka Bericat tolkar 

att det finns tre huvudsakliga resurser som påverkar vår status i samhället. Dessa tre är 

ekonomiska resurser, social prestige och makt. Utifrån dessa tre resurser skapas indexets tre 

huvudområden, som sedan delas upp i åtta subdimensioner och slutligen mäts med 24 variabler. 

Området makt representeras av 9 indikatorer.  

Tabell 3 visar att politisk makt mäts av politisk representation med hjälp av indikatorer på 

medlemmar i nationella parlament, regionala styrelser, kommunfullmäktige, domare samt 

tjänstemän på hög nivå. Ledningsmakt mäts av egenföretagare, arbetsgivare samt direktörer 

och chefer på små och stora företag. 
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Tabell 3: Dimensioner, koncept och indikatorer för maktaspekten av EGEI 

Dimension Subdimension Indicator 
Political Power Political representation Members of National Parliments 
Political Power Political representation Members of Regional Assemblies 
Political Power Political representation Members of Municipal Councils 
Political Power Political administration Judges 
Political Power Political administration Senior Level Civil Servants 
Managerial Power Self-employed/Employers Self-employed 
Managerial Power Self-employed/Employers Employers 
Managerial Power Leaders of business/Members of 

highest decision-making body 
Directors, Chief executives and Managers 

of Companies and small enterprises 
Managerial Power Leaders of business/Members of 

highest decision-making body 
Members of the highest decision-making 

body of largest quoted companies 
Källa: Bericat (2012)  
 
I Political Power inkluderar Bericat (2012) en indikator som inte används i de tidigare 

presenterade indexen och som inte finns med bland SCBs indikatorer, nämligen domare. Han 

lägger alltså till domare som en egen del av den politiska makten vilket är intressant i och med 

att det är en utvidgning av vad som innefattas i politisk makt.  

Frågan om huruvida män ska anpassa sig efter kvinnor eller tvärtom, hanteras genom att 

Bericat (2012) enligt honom själv endast fokuserar på områden där kvinnor inte förekommit 

historiskt, till exempel arbetsmarknad och maktpositioner. Han mäter alltså kvinnors intåg på 

det som förut varit mäns positioner och han kallar detta för att mäta strukturell ojämställdhet.  

Bericat (2012) argumenterar vidare för att mätningar av till exempel uppdelning av obetalt 

arbete i hemmet i och för sig är viktigt, men inte bör vägas ihop med strukturell ojämställdhet 

i ett index. I mitt fall är detta inte ett problem eftersom jag fokuserar på enbart en dimension av 

de fyra ur jämställdhetsmålet. Om alla de svenska delmålen hade vägts in i ett gemensamt index, 

hade det varit motsatt mot vad Bericat förordar, i och med att jag i sådana fall hade mätt olika 

sorters jämställdhet i samma mått. 

En fråga som Bericat (2012) hanterar annorlunda än EGIE (2013) är hur man ska hantera 

områden där kvinnor är överrepresenterade. Bericat (2012) väljer att ha en vad jag kallar det, 

osymmetrisk metod i och med att han anser att det är positivt för kvinnor att vara 

överrepresenterade på vissa platser: han menar att det i förlängningen kommer att förbättra 

situationen för kvinnor i områden där de är underrepresenterade.  
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4.2.4 Global Gender Gap Index 

World Economic Forums Global Gender Gap Index, som förkortas GGGI, presenterats varje år 

sedan 2006 (Hausmann et al. 2014). GGGI liknar de ovan nämnda indexen i och med att det 

fokuserar på hälsa, utbildning, ekonomi samt politik i sin konceptualisering av jämställdhet. 

Angående valet av hur områden där kvinnor är överrepresenterade ska hanteras, har Hausmann 

et al. i GGGI:s fall valt att hantera data annorlunda än de ovan: övervägande andel kvinnor får 

samma resultat som om det hade varit lika många män som kvinnor. Hausmann et al. 

kommenterar detta och kallar index där överrepresentation av kvinnor hanteras som något 

positivt, för användare av en feministisk metod. De menar alltså att, om överrepresentation av 

kvinnor hanteras annorlunda än överrepresentation av män, är det ett normerande 

ställningstagande för att det är just kvinnors situation som bör förändras. Således blir i 

förlängningen jämställdhet i deras definition något som inte fokuserar på varken kvinnors eller 

mäns situation i första hand. 

 
4.2.5 Sammanfattning och diskussion 

I den här forskningsgenomgången har jag presenterat fyra index som har som syfte att mäta 

jämställdhet. Alla indexen har gemensamt att de delar upp jämställdheten i dimensioner och 

subdimensioner där makt och inflytande i olika versioner förekommer som en dimension. Valet 

av indikatorer och viktningsprocess skiljer sig åt, där bland annat hantering av områden där 

kvinnor är majoritet visar på olika sätt att definiera jämställdhet.  

Jämställdhet är enligt World Economic Forum (Hausman et al. 2014) något som handlar om 

att kvinnor och män ska behandlas lika och ha det lika bra, vilket kan liknas vid hur Plantenga 

et al. (2009) menar att såväl kvinnor som män behöver ändra sig för att uppnå jämställdhet. 

Bericat (2012) å andra sidan bygger sitt jämställdhetsindex på att mäta hur kvinnor gör intåg på 

det som tidigare varit mäns domäner, med vilket jag tolkar det som att Bericat menar att strävan 

mot jämställdhet handlar om att avhjälpa att just kvinnor varit underordnade. EIGE (2013) 

väljer i sin definition att gå vidare i diskussionen om vad jämställdhet innebär genom att dela 

upp jämställdhet i olika delar som kräver olika sorters metoder. En del är att kvinnor ska få 

tillgång till de platser som tidigare tillhört männen och att kvinnors aktiviteter ska uppvärderas, 

och en annan del är att könsroller ska transformeras och således leda till att alla får tillgång till 

nya och bättre kvaliteter i sina liv. 

Något som jag menar visar på hur jämställdhet definieras är huruvida en symmetrisk eller 

osymmetrisk metod används vid mätande av ojämställdhet. En osymmetrisk metod innebär att 
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huruvida det är gruppen kvinnor eller gruppen män som är förfördelad hanteras olika i indexet, 

medan en symmetrisk metod innebär en könsblind approach. 

Av indexen ovan är det framförallt Bericat (2012) som förordar en osymmetrisk approach 

där kvinnors överrepresentation hanteras som något positivt, då han som sagt menar att 

kvinnors situation påverkas positivt av att kvinnor i hög grad gjort intåg på vissa domäner. I 

jämställdhetsutredningen poängteras dock att 

 
det finns ett könsmönster där kvinnor företrädesvis finns representerade i utskott som bereder 

sociala frågor och frågor om vård, omsorg, utbildning och kultur, medan män dominerar på 

områden relaterade till ekonomi, teknik och försvar. (SOU 2015:86b, s 107) 
 

Enligt utredningen bildas alltså ett mönster där, även när kvinnorna finns representerade på 

maktpositioner, män och kvinnor får makt på olika sorters positioner. Utöver det diskuteras i 

utredningen att när det gäller kvinnors maktpositioner (i det här fallet i Sverige) syns en tydlig 

segregation, där kvinnor befinner sig på lägre och mer administrativa chefsposter. Det betyder 

att även om kvinnor får fler och fler chefsposter eller ordförandeposter i nämnder, befinner de 

sig på andra områden än männen. Framförallt är männen flest på de högsta och mest 

prestigefyllda områdena. Det betyder att kvinnor har makt på mindre inflytelserika områden 

eller i specifika områden, och i så fall stämmer inte Bericats (2012) analys eftersom det faktum 

att kvinnor saknas i vissa delar av toppen snarare kan döljas av en osymmetrisk metod. Många 

kvinnor på låga maktpositioner inom administrativa tjänster kan siffermässigt kan väga upp att 

det är fler män på topp-positionerna. Jag skulle därmed i motsats till Bericat argumentera för 

att använda en symmetrisk metod, eller i alla fall använda en metod där överrepresentation av 

kvinnor inte kan väga upp för underrepresentation på andra positioner.  

En ytterligare skiljelinje mellan de presenterade indexen är huruvida så kallad achievement 

ska inkluderas i indexen. Att inkludera achievement innebär att inte bara könsbalans utan även 

den allmänna situationen hos indikatorn tas i beaktande vilket jag exemplifierat med frågan om 

hur ett jämställt men lågt valdeltagande ska mätas. I diskussionen väljer Plantenga et al. (2009) 

att positionera sig emot inkludering av achievement. Detta eftersom de menar att 

jämställdhetsindex ska vara rena, det vill säga endast mäta jämställdhet. EIGE (2013) väljer 

istället att inkludera achievement, då de kopplar samman jämställdhet och allmänt välmående. 

I frågan väljer jag att följa Plantenga et al. (2009) och Permanyers (2015) linje, då jag menar 

att index vinner på att vara tydligt definierade. Att inkludera andra kvaliteter än just jämställdhet 

i ett jämställdhetsindex riskerar att fördunkla dess innehåll.  
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I indikatorvalen är en noterbar skillnad mellan de presenterade indexen och de svenska 

indikatorerna, utöver antalet indikatorer, en inkludering av deltagande i aktiviteter som relateras 

till makt i de svenska indikatorerna. I jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86b) argumenteras 

för att deltagande är viktigt för att samhället ska bli jämställt. De skriver att “[e]n grundläggande 

komponent i ett jämställt samhälle är deltagande i medborgerliga aktiviteter såsom politiskt 

deltagande, föreningsdeltagande och protestaktiviteter.” (SOU 2015:86b, s. 128). I 

jämställdhetsutredningen argumenteras alltså för att detta deltagande är relevant för ett jämställt 

samhälle, vilket i och för sig inte behöver betyda att det är relevant för just området makt och 

inflytande.  

En annan noterbar skillnad är att Bericat (2012) inkluderar domare som en del av den 

politiska makten. Jämförbart förfarande förekommer dock i utredningen om kvinnor och män 

på maktpositioner i det svenska samhället (SOU 2007:108), där statsmakten definieras som en 

kombination av riksdagsmaktens olika delar samt rättsväsendet. I ljuset av detta menar jag att 

det bland SCB:s indikatorer (se Appendix A) kan tänkas saknas dimensioner av politisk makt. 

Ett index baserat på dessa indikatorer kommer därmed i förlängningen sakna vissa dimensioner 

av politisk makt. Att vissa dimensioner saknas betyder dock inte att ett index skulle sakna 

informationsvärde, men den som är specifikt intresserad av maktutövning inom rättsväsendet 

kommer behöva konsultera kompletterande källor för att få grepp om dessa dimensioner. 

En central fråga för uppsatsen och dessa index är huruvida jämställdhet är mätbar. Som jag 

nämner i avsnitt 4.1: Jämställdhet, makt och inflytande finns det delar av 

jämställdhetsbegreppet som är svåra att mäta. Som exempel tar jag upp att även om kvinnor 

sitter på maktpositioner betyder det inte att deras förslag får gehör. Som Rönnblom (2011) och 

Tollin (2011) visat är definitionen av jämställdhet inte heller entydig. Alltså kan det bli 

missvisande att prata om ett index som ett mått på hur nära man är målet om ett jämställt 

samhälle. Jag skulle argumentera för att måttet åtminstone bör presenteras med en tydlig 

påpekan om att det enbart mäter vissa delar av jämställdheten och att detta bör kompletteras för 

att ge en bild som i högre grad representerar verkligheten.  

Här ses en skiljelinje mellan Plantenga et al. (2009) och EIGE (2013) då de senare beskriver 

indexet som ett mått på hur nära jämställdhet man befinner sig. Skillnaden kan bestå i att 

Plantenga et al. (2009) skriver en vetenskaplig artikel, medan EIGE (2013) presenterar en 

rapport som har som syfte att göra politisk skillnad. De olika texternas ordval kan alltså inte 

okritiskt ställas mot varandra, men jag håller som sagt med Plantenga et al. (2009) om att ett 
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index inte bör ses som ett slutgiltigt resultat utan snarare som en uppmuntran att noggrannare 

undersöka förhållandena.  
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5. Metodologisk diskussion 
En viktig del i uppsatsen är ambitionen att mäta jämställdheten inom makt och inflytande i 

Sverige utifrån regeringens jämställdhetsmål. För att mäta behövs tydliga kategoriseringar och 

definitioner, något som det finns en ambivalent inställning till inom genusvetenskapen (se 

exempelvis Lykke 2009, samt Ramazanoğlu och Holland 2002 för diskussion).  

Det finns inom genusvetenskapen en kritik mot just idén om att det går att objektivt mäta en 

verklighet. Ett central gestalt inom teoribildningen är den feministiska forskaren Donna 

Haraway som i genusvetaren Nina Lykkes (2009) tolkning visat på hur situationen forskaren 

befinner sig i alltid påverkar kunskapsproduktionen. Det finns även kritik mot att använda 

kategorier, så som könskategorier, där forskare som queerteoretikern Judith Butler (genom 

Lykke 2009) visar på hur talet om ”kvinnor” tar problematiska betydelser för givet och riskerar 

låsa fast dem vid ordet. Samtidigt är kategoriseringar och räknande något som används och har 

använts för att bevisa kvinnors underordning och i förlängningen bedriva förändringsarbete, 

både inom och utom akademin. Ett centralt inomakademiskt bidrag är läkarna Christine 

Wennerås och Agnes Wolds (1997) artikel Nepotism and sexism in peer-review som visade på 

att kvinnor inom akademin värderades som mindre kompetenta trots högre publiceringsgrad än 

deras manliga kollegor.  

I den här delen av uppsatsen utforskar jag ambivalensen inför kategoriseringar och 

argumenterar för mitt val att använda mig av könskategorier och att kvantitativt studera 

jämställdhet. Den metodologiska diskussionen ämnar alltså vara en kritisk reflektion kring 

uppsatsens metod och process. Eftersom min uppsats skrivs med en extern part som del av 

processen diskuterar jag även vilka konsekvenser detta kan ha för uppsatsen. Med extern part 

syftar jag på att ämnet för uppsatsen har valts ut i samråd med utredare på statistiska 

centralbyrån.  

 
5.1 Mätning och objektivitet 
Inom genusvetenskapen är synen på vetenskap inspirerad av en kritik mot idén att forskaren 

automatiskt har en priviligierad position varifrån den producerar objektiv kunskap. Det faktum 

att forskningsresultat historiskt har används för att legitimera förtryckande system (Lykke 

2009), så som kvinnors underordning, leder till en naturlig skepsis mot det system som skapat 

dessa idéer. Filosofen Sandra Harding (1993) ser att det bland feministiska forskare finns en 

vilja att helt släppa ambitionen att nå objektivitet, eftersom idén om objektivitet är djupt 

förknippad med de sätt varpå den har används, eller som hon formulerar det: att den är ”tainted 
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by its use in racist imperialist, bourgeois, homophobic and androcentric scientific projects” 

(Harding 1993, s 138).  

Statsvetaren Susan Hekman (1997) argumenterar dock för att det inte är uteslutet att 

feministiska forskare kan använda klassiska verktyg till sina egna mål, eftersom hon menar att 

detta kommer att transformera verktygen. Hekman vill undvika rädsla för klassificeringar och 

objektivitet eftersom hon anser att det inte blir någon progression utan dessa verktyg. Ett annat 

skäl att använda klassiskt vetenskapliga metoder är, att som sociologerna Caroline 

Ramazanoǧlu och Janet Holland (2002) menar, att feministiska forskare som frångår det 

vetenskapliga idealet kommer att få svårt att bli tagna på allvar.  

Jag vill framhålla att användande av kvantitativ forskning inte nödvändigtvis innebär 

inställningen, hos utövaren, att sådan forskning per definition är objektiv. En mätande 

vetenskap behöver inte betyda en avsaknad av kritisk blick. Det klassiska citatet av statistikern 

George Box “All models are wrong, some are useful” (citerad i Saisana och Saltelli 2011, s 

251) pekar på hur all abstraktion av verkligheten kommer att vara förenklande och därmed inte 

kan vara en helt sann avbild. Citatet kan och bör fungera som en vägledning. Men jag menar, i 

linje med Harding (1993), att man inte heller behöver släppa idén om att försöka uppnå 

objektivitet.  

Att det finns forskning vars resultat använts för syften som idag är avskrivna betyder inte att 

metoden i sig behöver förkastas, eller att mätning och objektivitet inte är eftersträvansvärt. Jag 

menar snarare att en sådan inställning är reduktionistisk och deterministisk, något som 

paradoxalt nog använts som kritik mot den här sortens forskning. I linje med Hekman förväntar 

jag mig att metoden inte är avhängig problemen.  

 
5.2 Kön som kategori 
I uppsatsen använder jag siffror som mäter antal kvinnor och män. Det finns inte möjlighet att 

i materialet mäta utanför de två könskategorierna och förekomsten av kategorierna ifrågasätts 

inte av uppsatsens metod. Inom genusvetenskapen finns olika traditioner av hur man använder 

sig av begreppen kön och/eller genus. Filosofen Judith Butler förmanar oss att undersöka vems 

ärende forskaren går när denne använder dessa kategorier utan att dekonstruera innebörden av 

dem (Ramazanoğlu och Holland 2002). Butler vill att forskaren frågar sig vem som vinner på 

att dessa kategorier kvarstår och används.  

Strategisk essentialism presenteras ofta som lösningen på problemet som uppstår vid 

kombinationen av å ena sidan problematiseringen av kategorier och å andra sidan behovet av 
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att använda dem. Förslag finns på att använda (köns-)kategorierna på ett sådant sätt att de inte 

ses som fasta, men ändå blir användbara. Att använda kategorierna på detta sätt kallas alltså för 

strategisk essentialism och uttrycket kommer från Gayatri Chakravorty Spivak (genom McLeod 

2012). Spivak förstår de sociala kategorierna som skapade av situationen, och inte något som 

är inneboende i individerna. I och med detta anser hon inte heller att det behöver vara fel att 

använda kategorierna, trots att de är reduktionistiska i sin form. 

Könskategorierna kan ses som förenklande indikatorer vars implikation man eventuellt vill 

bli av med. Men det tar inte bort det faktum att könskategorierna i högsta grad är verkliga i 

samhället. Yvonne Hirdman (1988) menar tvärtom att vi lever efter något som hon kallar 

isärhållandets tabu. Detta i och med att samhället är organiserat efter en binär dikotomi, där 

kvinnligt och manligt är två väsensskilda saker som inte blandas. Det betyder att vare sig vi vill 

det eller inte placeras vi människor i könskategorier, och dessa kategorier har relevans för våra 

liv.  

I linje med Box (citerad i Saisana och Saltelli 2011) blir kön en abstraktion som i sig inte 

nödvändigtvis är rätt, även om den är användbar. Det här bekräftas även av juristen Kimberlé 

Crenshaw (1991) som säger: ”But to say that a category such as race or gender is socially 

constructed is not to say that that category has no significance in our world.” (Crenshaw 1991, 

s 1296). I enighet med Hirdman och Crenshaw ser jag att könskategorierna är djupt rotade i 

samhällskroppen, vilket leder till att de behöver användas för att förstå omvärlden. Samtidigt 

bär jag med mig inspiration från bland annat Butler (genom Ramazanoǧlu och Holland 2002) 

som visat på att könskategorierna inte bör användas okritiskt.  

Spår av dessa tankar finns i jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86b) som problematiserar 

frågan kring användandet av binära könskategorier, men diskussionen stannar vid en påpekan 

om att det inte är oproblematiskt att kategorisera i de dikotoma kategorierna kvinnor och män. 

Utredningen förklarar att det är nödvändigt att mäta ojämställdhet, och i och med mätningen 

krävs den binära könsuppdelningen. Slutsatsen i utredningen blir att innebörden av kategorierna 

behöver dekonstrueras, men ibland behöver de också användas i brist på bättre alternativ.  

 
5.3 Om mottagare 
Ämnet för min uppsats har, som tidigare nämnts, valts ut i samråd med utredare på Statistiska 

centralbyrån. Det betyder att jag har en tänkt mottagare och en ambition om användbarhet i 

uppsatsprocessen. Det är inte ovanligt att skriva en examensuppsats med någon annans ämne 

eller på uppdrag av utomstående part, men det gör skillnad för valen som görs under processen. 
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Som en del av ett genusvetenskapligt och därmed reflexivt fält är det viktigt att jag funderar på 

vad det gör med uppsatsen och dess innehåll.  

Ramazanoǧlu och Holland (2002) menar att i ett forskningsprojekt kommer kontexten att 

påverka förväntningar och möjligheterna. Kontexten kan också ses som en del av den position 

som forskaren har och som Haraway (genom Lykke 2009) menar är kontexten med och 

villkorar vad en forskare ser och väljer. 

Min kontext är att ämnet för uppsatsen givits mig av utredare på Statistiska centralbyrån. 

Det betyder att jag har som ambition att uppsatsen ska vara till nytta för Statistiska centralbyrån. 

Det betyder inte att någon utomstående har reell makt över uppsatsen, i och med att handledning 

och examination sköts av universitetet. Alltså är det som påverkas av kontexten i första hand 

syftet och i andra hand förväntningar jag har på mottagarens behov.  
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6. Metod 
Uppsatsens metod är skapande av index för att mäta jämställdhet. Metoden bygger på OECDs 

Handbook on constructing composite indicators (Nardo et al. 2008). I den här delen av uppsatsen 

beskriver jag hur handboken föreslår att index produceras och diskuterar vilka delar av metoden 

som är relevant för det här projektet.  

Handboken presenterar tio steg som ska säkerställa att ett bra index blir gjort, nämligen: 

 
1. Teoretiskt ramverk. 

2. Dataurval. 

3. Införande av saknade uppgifter. 

4. Multivariat analys. 

5. Normalisering. 

6. Viktning och aggregation. 

7. Robusthet och känslighet. 

8. Tillbakagång till ursprunglig data. 

9. Länkar till andra variabler. 

10. Presentation och visualisering. (Nardo et al. 2008, s 15-16)  

 
Utöver dessa steg förklarar de att en grundläggande princip under arbetets gång måste vara 

transparens. De poängterar att det att skapa ett index är på många sätt ett subjektivt (arbiträrt) 

projekt som inte har något sätt som är det enda rätta. Det gör att utomstående måste kunna se 

alla delar av processen för att kunna avgöra huruvida indexet är bra. 

Steg ett, teoretiskt ramverk, består i att skapa ett teoretiskt ramverk för indexet. Det innebär 

att man ska konkretisera vad det är man vill mäta. Området som ska mätas ska vid behov delas 

upp i olika områden, subgrupper, och där föreslår de att man tar expertis till hjälp. Slutligen ska 

man ha ett beslut för hur man ska välja indikatorer.  

Det teoretiska ramverket för uppsatsens index utgår från regeringens jämställdhetsmål, 

vilket betyder att ett teoretiskt ramverk redan finns. Jämställdhetsmålet är i och med de fyra 

delmål samt indikatorer som förekommer indelat i olika områden, vilket är i linje med 

handbokens förslag på metod. Indikatorerna har alltså redan valts ut av SCB. Eftersom jag själv 

inte tar fram ett teoretiskt ramverk och indikatorer behöver jag i det här steget analysera 

huruvida det teoretiska ramverket och indikatorerna hänger ihop. Vilka sätt indikatorerna och 

målen hänger ihop på, ger svar på vad det är indexet i slutändan mäter. Diskussion om teoretiskt 

ramverk och indikatorer finns i avsnitt 4.1: Jämställdhet, makt och inflytande. 
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I steg två, dataurval, ska en lista skapas på vilka indikatorer som ska använda. Dessa ska 

undersökas efter vilken kvalitet och tillgänglighet de har. Listan på indikatorer kommer som 

sagt att utgå från de som presenteras i promemorian Ett uppföljningssystem för 

jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37). En genomgång av vilken tillgång på data som finns och 

dess kvalitet görs i kapitel 7: Material.  

Steg tre, införande av saknade uppgifter, består i att fylla i luckorna i steg två, det vill säga 

lösa problem med saknad data. Det kan betyda att man genom olika sätt (medelvärden, 

regression, simuleringar) skapar data för de observationer som saknas. Detta måste utvärderas 

för att se hur det eventuellt påverkar det slutgiltiga indexvärdet. Hanteringen av saknad data är 

val som påverkar indexets slutgiltiga form. Proceduren för saknad data kommer att ingå i avsnitt 

8.1: Införande av saknade uppgifter.  

Steg fyra, multivariat analys, består i att gå igenom data för att se vilka mönster som finns i 

den. Om möjligt ska olika statistiska analyser genomföras, som till exempel faktoranalys eller 

klusteranalys. Denna del av proceduren är inte relevant för detta projekt eftersom väldigt lite 

data finns; mer om detta i avsnitt 8.2: Multivariat analys. 

Steg fem, normalisering, består i att göra all data jämförbar med hjälp av en 

normaliseringsprocess. Normaliseringen ska bygga på det teoretiska ramverket och vara 

anpassat efter formen på data. Sättet att normalisera dessa delar gås igenom i avsnitt 8.3: 

Normalisering och metoder från tidigare index kommer att användas och jämföras.  

Steg sex, viktning och aggregation7, är steget i processen där själva indexet skapas. Här ska 

beslut tas om hur data ska vägas ihop. Det kan göras på en rad olika sätt, antingen med hjälp av 

experter och teori, eller genom statistiska metoder (från steg fyra). Valet bör göras efter vad 

som passar data och teori bäst. Den här delen av processen kommer att presenteras i avsnitt 8.4: 

Viktning och aggregation och bygga dels på indikatorernas utformning, och dels på metoder 

för tidigare indexkonstruktion. 

Steg sju, robusthet och känslighet, består i att utreda vad som händer med indexet om det 

skapas på olika sätt. Här frågar man sig vad som händer om viktningen ändras eller om data 

läggs in på olika sätt. En genomgång av olika sätt att skapa indexet kommer att göras i avsnitt 

8.5: Robusthet och känslighet.  

 

                                                
7 Se Appendix B för ordförklaring 
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Steg åtta, tillbakagång till riktig data, består i att undersöka hur de olika delarna av indexet 

samverkar och påverkar varandra. Är det en specifik indikator som påverkar indexet för 

mycket? Denna del av processen kommer att presenteras i avsnitt 9.1: Indexets komponenter. 

Steg nio, länkar till andra variabler, består i att jämföra indexet med annan data som finns 

utanför. Kan man till exempel länka en uppgång i indexet till en uppgång av BNP? Det här 

steget blir inte relevant i och med att indexet endast ämnar mäta en förändring i tid för Sverige, 

och dels eftersom det finns data för endast ett fåtal år. Mer om detta i avsnitt 9.2: Koppling till 

andra mätningar.  

Steg tio, presentation och visualisering, handlar om att visa upp och berätta om den 

information som indexet innehåller. Olika sorters grafer och tabeller ska väljas ut för att på 

bästa sätt presentera indexet, utan att dölja eller överdriva dess innehåll. Uppsatsen kommer att 

innehålla olika sätt att presentera indexet och jag kommer även diskutera hur detta påverkar 

synen på och användbarheten av indexet.  

Alla tio steg finns mer detaljerat beskrivna i handboken (Nardo et al. 2008) och jag kommer 

att noggrannare beskriva vissa kriterier när det blir relevant för processen. Den viktigaste 

poängen som görs i handboken är att alla stegen måste dokumenteras noggrant, för att uppnå 

högsta möjliga transparens. Jag är i min uppsats noggrann med att visa hur alla steg genomförs 

och bör därmed uppfylla de kriterier som presenteras i handboken. Vid de tillfällen där jag 

frångår kriterierna kommer jag att motivera detta. 
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7. Material 
Val av material kommer ur valet av ämne, i och med att jämställdhetsmålet har 25 indikatorer 

som tagits fram för att mäta det. Materialet består således av mätningar av indikatorerna som 

är kopplade till jämställdhetsdelmålen.  

Jag använder mig av namn och numrering från SCB (se Appendix A). I vissa fall tas delar 

av namn och information bort, i och med att viss information finns med på flertalet platser samt 

att viss information inte passar i indexet. Ett tydlig exempel är indikator 1.2: Nominerade och 

valda till allmänna val efter födelseregion som byts ut mot Nominerade och valda till allmänna 

val (landsting, kommun). Skälet till ändringen är för det första att endast kategorin kön kan 

inkluderas i indexet som uppdelning och därför exkluderas födelseregion. För det andra har val 

till riksdag redan inkluderas i indikator 1.1: Valdeltagande i allmänna val efter ålder och bör 

därmed tas bort. För det tredje väljer jag att ha fokus på utfall, vilket leder till att jag tar bort 

nomineringarna ur indikatorn. 

Data finns tillgänglig i dokument på Statistiska centralbyråns hemsida (SCB 2015). Det rör 

sig om nio dokument som publicerats med ett halvårs mellanrum. Vissa av indikatorernas 

siffror har uppdaterats i varje publikation, medan andra är statiska i och med att nya mätningar 

inte har gjorts. Siffror som valdeltagande och riksdagens sammansättning uppdateras var fjärde 

år, eftersom det är så ofta detta ändras i praktiken. Andra underliggande värden kan ha ändrats 

men mäts inte oftare i och med att de kräver en specifik datainsamling. Jag presenterar och 

använder endast data från och med år 2010, med skälet att väldigt få indikatorer har data innan 

dess. Tabell 4 visar data som finns att tillgå från och med år 2010 och där visas att ingen 

indikator har full information, vilket skulle motsvara 25 indikatorer. År 2011 är det år för vilket 

mest data förekommer. 

Datakvaliteten kan antas vara hög. De flesta indikatorerna är absoluta siffror och i övriga 

fall presenteras osäkerhetstal. För mer information om de krav som ställts inför indikatorvalet, 

se Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken (Ds 2013:37). 
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Tabell 4: Förekomst av data inom området makt och inflytande 

År Antal indikatorer med data 

2010 12 

2011 20 

2012 13 

2013 14 

2014 18 

2015 7 

Källa: SCB (2015) 
 
I vissa fall förekommer information om vilken del av året som data kommer ifrån. Då olika 

siffror finns för samma år väljer jag att använda den siffra som togs fram senast.  

Data är i olika format, där vissa siffror består av andel kvinnor och män i en grupp (till 

exempel andel kvinnor på riksdagsplatser), medan andra behandlar hur stor del av alla kvinnor 

och män som deltar i en aktivitet eller grupp (till exempel andel av alla kvinnor och män som 

deltagit i riksdagsval). Hur dessa siffror hanteras gentemot varandra presenterar och diskuterar 

jag i avsnitt 8.3: Normalisering. 

Till vissa indikatorer är data inte en enskild siffra, utan en tabell där måttet är uppdelat i 

områden. Till exempel är data över andel kvinnor och män i riksdagens utskott uppdelad på 

enskilda utskott, men har även en sammanvägd siffra som motsvarar medeltalet av deltagandet. 

I fall som dessa kommer medelvärdet av områdena att användas. Eftersom valet av 

medelvärdesmetod påverkar utfallet, då kvinnor och män är representerade olika i olika delar 

av materialet, hade data i dessa fall kunnat vägas om. En omvägning görs inte eftersom jag 

anser att det försvårar möjligheten för utomstående att se hur indexet har konstruerats. Mer om 

medelvärden i avsnitt 8.3.1: Hantering av medelvärden.  

De områden som indikatorerna är uppdelade på har alla omväxlande mängd indikatorer (se 

tabell 5), vilket påverkar skapandet av indexet. Som exempel har området Representation i 

politiken 14 indikatorer medan Facklig representation och Övrig representation bara har en 

var, vilket är 17: Förtroendevalda i fackliga organisationer respektive 23: Professorer vid 

universitet och högskolor. Hur jag hanterar detta presenteras i avsnitt 8.4: Viktning och 

aggregation.  
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Tabell 5: Antal indikatorer för områdena 

Område Antal indikatorer 

Representation i politiken 14 

Representation i näringslivet 4 

Facklig representation 1 

Deltagande i medborgerliga aktiviteter 2 

Representation i offentlig sektor 3 

Övrig representation 1 

Källa: SCB (2015) 
 
I jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86a) framförs kritik mot att det bland indikatorerna 

saknas sådant som mäter makt och inflytande inom sektorn kultur och media. I jämförelsen med 

andra jämställdhetsindex är ett exempel på en skillnad, att statistik på domare inte förekommer 

i mitt material. Således hade det varit en möjlighet att komplettera materialet med information 

om dessa saknade områden. Jag har inte valt att komplettera data, i och med att det är viktigt 

att materialet har samma kvalitet och att min ambition är att indexet ska utgå just från de siffror 

som tagits fram för att mäta jämställdhetsmålet.  
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8. Indexproduktion 
Utifrån SCBs indikatorer, och med stöd av teori och tidigare forskning på ämnet, skapar jag i 

den här delen av uppsatsen ett index som ämnar vara en bedömning av jämställdheten inom 

området makt och inflytande i Sverige. Indexet byggs med hjälp av den data som finns 

tillgänglig över området på SCBs hemsida (2015). 

 
8.1 Införande av saknade uppgifter 
Det första steget i indexproduktionen är att data behöver kompletteras. Nardo et al. (2008) 

menar att det inte finns något bästa sätt att införa saknad data utan att det enda 

indexkonstruktören kan utgå från är några tumregler och sitt sunda förnuft. Tre varianter av fall 

av saknad data förekommer: uppgifter som inte ändras varje år, uppgifter som inte samlas in 

varje år samt fall där skäl till bortfall inte är tydligt. Dessa tre fall hanteras efter sina respektive 

egenskaper i linje med Nardo et al. (2008).  

Den första sortens fall, där uppgifter inte ändras från år till år är valdeltagande, då val till 

riksdag, landsting och kommun bara genomförs vart fjärde år. Dessa fall hanteras genom att de 

år som saknar information ges samma värde som det från närmast föregående mätning. Det 

betyder att åren 2011-2013 får samma värde på valdeltagande som året 2010, eftersom inget val 

genomfördes under de följande tre åren. Jag anser att det inte finns skäl till att värdera 

indikatorer som dessa på annat sätt då indikatorn mäter det faktiska deltagandet, och deltagandet 

existerar bara vart fjärde år.  

Den andra sortens fall är sådant att det underliggande värdet troligtvis kan ha ändrats, men 

att ingen ny data har samlats in. Dessa hanteras på olika sätt beroende på hur mycket data som 

saknas. I de fallen där bara någon enstaka mätning förekommer fyller jag inte på med någon 

information, i och med att jag anser att för lite fakta finns för att ta informerade beslut. Detta 

har resulterat i att sju indikatorer saknar fullständig data och inte kan användas för indexet 

(dessa är indikatorer nr: 1.6, 1.6b, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11; se Appendix A). För att utvärdera 

hur stor påverkan exkluderingen av dessa indikatorer har på indexet, går jag i avsnitt 8.5.2: 

Borttagna indikatorer igenom skillnaden mellan två versioner av indexet, ett där dessa sju 

indikatorer inkluderas och ett där dessa indikatorer inte tas med. 

Den sista sortens fall är där enstaka mätning saknas. Dessa fylls på med medelvärdet av året 

innan och året efter. Detta kan skapa en falsk känsla av kontinuitet hos indexet, men eftersom 

det gäller få indikatorer och tillfällen (en indikator och ett tillfälle) har det ingen stor inverkan 

på indexet. De fallen där ingen tidigare eller senare mätning existerar fylls inte på med värde. 
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Detta gäller vissa indikatorer från åren 2015 och 2010, och därför väljer jag att exkludera åren 

2015 och 2010 från indexet. 

 
8.2 Multivariat analys 
Med multivariat analys menas att analysera data med hjälp av flera olika variabler samtidigt. 

Det är ett sätt att undersöka strukturer i data, alltså att undersöka om variablerna följer vissa 

mönster eller grupperingar (Nardo et al. 2008). Syftet med en multivariat analys i en 

indexprocess är enligt EIGE (2013) att undersöka om teoretiseringar av dimensioner av 

jämställdhet stöds av de strukturer som finns underliggande i data. 

Ingen multivariat analys genomförs på data i denna studie, trots att detta förordas av Nardo 

et al. (2008). Skälet till att multivariat analys inte används är ett det inte ger relevant information 

i mitt fall. Det finns för det första för få mätpunkter; jag har 24 variabler men bara fyra 

mätpunkter. EIGE (2013) har ett liknande problem med liten mängd data och löser det genom 

att endast analysera delar av indexet. I mitt fall finns dock ännu mindre data, vilket helt tar bort 

möjligheten (och användbarheten) av en multivariat analys.  

Ett andra problem med min data är att det finns en ”falsk” korrelation inbyggd i delar av 

data, så till vida att vissa värden bara ändras var fjärde år. Att jag har lite data gör att denna data 

verkar korrelera trots att det de har gemensamt endast är tiden för förändring.  

 
8.3 Normalisering 
Normalisering handlar om att se till att all data är jämförbar med varandra (Nardo et al. 2008). 

Data finns ursprungligen i tabeller där varje indikator har en tabell. Data är i tabellerna 

uppdelade på kön och andra områden inom indikatorn. Men indikatorerna bör ha ett värde var, 

varför val måste göras angående vilken siffra som kommer ur varje tabell. I tabellerna finns 

dessutom två sorters data, dels variabler som ger en andel kvinnor i en styrelse eller annan 

grupp och dels variabler som anger hur stor del av kvinnorna och männen i befolkningen som 

deltagit i en aktivitet (t.ex. ett val). Dessa två sorters variabler har inte jämförbar data i det 

ursprungliga formatet. I den här delen av uppsatsen går jag igenom de steg som krävs för att 

göra data redo att införas i ett index.  

 
8.3.1 Hantering av medelvärden 

Då varje indikator ursprungligen representeras av en tabell (se tabell 6 för exempel) krävs att 

något sorts medelvärde kommer ur varje tabell. Medelvärden kan i det här läget hanteras på två 

sätt; genom att ta medelvärdet på grupper, eller på faktiskt antal personer. I en del av tabellerna 
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finns det dels angivet hur stor andel kvinnor som finns i varje grupp, men även det faktiska 

antalet kvinnor. Att i medelvärdet räkna antalet kvinnor betyder att alla olika sorters grupper 

hanteras likadant, medan att jämföra andelen kvinnor i varje grupp gör att grupper som färre 

personer ingår i, som chefsposter, vägs högre än (eller lika högt) som de som många personer 

ingår i. Då det finns en maktskillnad mellan en ledamot och en ordförande föranleder det frågan 

om dessa ska vägas lika eller inte. Jag menar att det inte är uppenbart vilken metod för vägning 

som är att föredra. 

 
Tabell 6: Styrelser och ledning i börsföretag 2014. Antal och könsfördelning i procent 

 Könsfördelning i antal  Könsfördelning i procent  

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Styrelseordförande 11 223 5 95 
Verkställande direktör 12 222 5 95 
Styrelseledamöter 393 1133 26 74 

Källa: Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag 2014-2015, SIS Ägarservice AB 

Hämtad från Makt_och_inflytande_publ_150604_Reviderad_151203 (SCB 2015) 
  

Tabell 6 visar styrelser och ledning i börsföretag år 2014 uppdelat på kön. Tabellen visar både 

antalet personer och andelen i procent där andelen kvinnor är lägre bland de högre posterna. 

Samtidigt är antalet personer med ledande poster lägre till antalet än styrelseledamöterna. Med 

hjälp av tabell 6, där inget sammanlagt medelvärde finns angivet, kan ses att om antalet används 

räknas det till 416 kvinnor och 1578 män, det vill säga 21 procent kvinnor. Men om varje post 

som en grupp istället används, vilket således ger mer vikt åt de som har högre positioner i 

styrelserna, blir resultatet att det i medeltal är 12 procent kvinnor i styrelserna. Att använda den 

senare siffran tar i beaktande att kvinnor som har höga positioner ofta sitter med i styrelser utan 

att hamna på de beslutsfattande posterna (SOU 2007:108). Således skulle detta kunna vara den 

mest relevanta siffran om det är makten som ska mätas, men det ger också en missvisande bild 

av antalet kvinnor då det inte är tolv procent kvinnor i styrelserna.  

För att undvika missvisande information samt för att datahanteringen ska vara konsekvent, 

använder jag mig av andelen kvinnor i antal. Detta är även vad SCB har gjort i de fall där det 

presenterats medelvärden. 

Maktskillnaden mellan en ordförande och en ledamot kommer alltså inte att vägas in när 

medelvärdet beräknas. Jag menar att ett index på ett bättre sätt kan mäta makt genom att 

använda grupp-andel istället för antals-andel i det här läget, då olika grupper har olika mycket 



 
39 

makt. Då behöver dock data genomgående vara anpassad för detta och tydlig information ges 

om att detta är sättet som medelvärdet räknats fram på. I det här läget kan jag alltså inte 

rättfärdiga grupp-medelvärden. 

 
8.3.2 Fler kvinnor än män 

Som jag beskrivit i avsnitt 4.2: Jämställdhetsindex pågår en debatt inom fältet kring hur man 

ska hantera de situationer där kvinnor är överrepresenterade i något som kan anses positivt för 

kvinnor. I det här avsnittet visar jag på de alternativ som finns samt argumenterar för vilket som 

passar bäst för mitt index. 

Permanyer (2008) använder ett förfarande vid viktningsprocessen där stor förfördelning av 

något kön, oavsett vilket, leder till lägre värde i indexet. Andra jämställdhetsindex använder en 

hantering där större andel män och större andel kvinnor hanteras ekvivalent, men där inget extra 

”straff” ges för stor överrepresentation av endera kön (EIGE 2013; Plantenga et al. 2009). 

Ytterligare andra jämställdhetsindex (Bericat 2012; UNDP 2015) hanterar kvinnors 

överrepresentation som något positivt, vilket i linje med Hausmann et al. (2014) kan tolkas som 

det feministiska tillvägagångssättet, i och med att det tar i beaktande att det är kvinnorna som 

har och har haft den sämre positionen i samhället. Det finns alltså ett osymmetriskt 

tillvägagångssätt som hanterar överrepresentation av kvinnor och män olika, samt ett 

symmetriskt sätt som hanterar situationen könsblint, så till vida att oavsett vilket kön som är 

överrepresenterat hanteras det lika.  

Jag menar dock att det inte är så enkelt som att den osymmetriska metoden tar hänsyn till att 

det är just kvinnor som varit underordnade och att den symmetriska inte gör detta. Som 

diskuteras i uppsatsens inledningsdel har det visats att kvinnors intåg på maktpositioner är 

skevt, eftersom kvinnor framförallt är representerade på lägre och mer administrativa 

maktpositioner (SOU 2007:108). Således kan, som jag argumenterat för tidigare, en 

osymmetrisk hantering leda till att en segregerad makt döljs. 

Ett annat sätt att hantera data, som bland annat Hausmann et al. (2014) använder, hade kunnat 

vara ett alternativ lösning på problemet med att mäta makt och inflytande, i och med det skeva 

intåget av kvinnor på maktpositioner. Detta är en osymmetriskt metod där kvinnors 

överrepresentation så att säga “nollställs”. Det betyder att om 0 representerar total ojämlikhet, 

det vill säga 100 procent män i en styrelse, och 1 representerar total jämställdhet, får styrelser 

med mer än 50 procent kvinnor värdet 1. Både 50 procent och 100 procent kvinnor är alltså lika 

med 1. Därigenom försvinner en del av problemet med segregering, i och med att områden där 
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kvinnor är starkt överrepresenterade inte kan kompensera för sådana där de är 

underrepresenterade.  

Jag väljer emellertid i linje med EIGE (2013) att använda en symmetrisk metod, där kvinnor 

och mäns representation hanteras likadant. Detta leder till att en överrepresentation av kvinnor 

på vissa platser inte hanteras som positivt. Jag använder detta eftersom den svenska regeringens 

jämställdhetsmål definierar jämställdhet som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. 

De definierar målet på ett sätt som indikerar att de alltså inte bara är intresserade av att kvinnors 

situation ska bli bättre, varför metoden från Hausmann et al. (2014) inte är att föredra. 

 
8.3.3 Måttet 

För att indikatorerna ska kunna jämföras med varandra krävs ett mått som gör dessa siffror 

jämförbara. Två sätt är att jämföra förhållandet mellan antalet/andelen kvinnor och män samt 

att jämföra skillnaden mellan antalet/andelen kvinnor och män. 

Permanyer (2008) är specifikt fokuserad på hur tekniska val påverkar jämställdhetsindex. 

Permanyer argumenterar för att både förhållandemått8 och skillnadsmått9 är undermåliga som 

mått eftersom de på olika sätt över- eller undervärderar situationer där könen har ett väldigt lika 

eller väldigt olikt utfall. Permanyer vill istället föreslå ett mått som är en kombination av ett 

skillnadsmått och ett förhållandemått. Detta mått som kompletteras med att en extra viktning 

används, som gör att de situationer där kvinnor eller män är grovt underrepresenterade får ett 

extra “straff”. Permanyers mått definieras som  

 

 
 

där w representerar kvinnornas situation och m männens. 𝛼 och 𝛽 kan väljas på olika sätt 

beroende på hur nära ett skillnadsmått eller förhållandemått som önskas. Det är även viktigt att 

(w, m) är skiljt från (0, 0).  

Jag håller med Permanyer om hans slutsats, det vill säga att det finns problem både med 

skillnadsmått och förhållandemått, men jag anser i linje med Bericat (2012) att Permanyers 

(2008) mått blir för krångligt. Måttet försvårar den utomståendes möjlighet att se vägen från 

                                                
8 Se Appendix B för ordförklaring 
9 Se Appendix B för ordförklaring 
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data till index, och jag anser att en del av poängen med ett index just är att det ska vara enkelt 

att förstå. 

Jag har valt att följa det förfarande som används av EIGE (2013) i GEI, nämligen 

 

 
 
där M är måttet, det vill säga det värde som indikatorn får, w är andelen/medelvärdet för 

kvinnorna och p är motsvarande siffra för befolkningen i stort. I exemplet med valdeltagande 

fås således  

 

 

 
 

där det sista ledet i ekvationen ovan kommer av att ungefär lika många röstberättigade kvinnor 

som män finns i befolkningen. När det handlar om andel kvinnor i en styrelse fås alltså på 

ekvivalent vis 

 

 

 
 
där det sista ledet i ekvationen kommer av att andelen kvinnor och andelen män i en styrelse 

summerar till ett.  
Figur 2: Måttets värde vid olika andel kvinnor i en styrelse 
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Sättet som M är konstruerat på gör att måttet går från 0 till 1, där 0 är total numerisk 

ojämställdhet och 1 är numerisk jämställdhet. I måttet hanteras en överrepresentation av 

kvinnor på samma sätt som en överrepresentation av män.  

Figur 2 visar hur måttet beter sig vid användning av andel kvinnor i en styrelse. Måttets 

värde följer en rät linje från 0 till 1, i takt med att andelen kvinnor går från 0 till 50 procent. När 

kvinnorna blir fler än männen går funktionen mot 0 igen.  

Jag väljer alltså att utgå från det mått som EIGE (2013) föreslår och som faktiskt är ett fall 

av Permanyers (2008) mått G, med α=1 och β=1 och inverterat, för att få 1 som positivt utfall 

och 0 som negativt utfall.  

 

8.4 Viktning och aggregation 
I den här delen av processen bestäms hur indikatorerna ska vägas ihop för att skapa det 

slutgiltiga indexet. Nardo et al. (2008) föreslår att man vid viktningsprocess och aggregation 

söker experthjälp för att vägleda de subjektiva valen som krävs. Ett annat sätt de föreslår för att 

vägleda viktningen är att använda resultat från olika sorters klusteranalyser, men i mitt fall 

tillåter mängden data inte användning av sådana metoder. Jag menar dock att användningen av 

SCBs indikatorer (se Appendix A) samt de statliga utredningarna (Ds 2013:37; SOU 2007:108; 

SOU 2015:86a; SOU 2015:86b) som bakgrundsmaterial, kan ses som en form av experthjälp.  

Indikatorerna är uppdelade på områden, vilka kan användas i indexprocessen för att skapa 

viktning. Indikatorerna från varje område vägs då samman med lika vikt inom sitt område innan 

områdena i sin tur vägs samman. Således skapas ett medelvärde för varje område innan det 

totala medelvärdet räknas ut. Den vikt som ges varje indikator vid denna aggregationsmetod 

kan ses i tabell 7. Tabellen visar även hur stor andel av indexet som varje indikator representerar 

i procent. Notera att de indikatorer som saknar fullständig data och därmed ska exkluderas får 

vikten 0. 

Jag menar i linje med Nardo et al. (2008) att alternativet till processen ovan, det vill säga en 

viktning som inte tar hänsyn till de områden som teoretiskt tagits fram, leder till att områden 

med många indikatorer får en mycket större inverkan på indexet än vad de områdena med få 

indikatorer. Den skeva mängden indikatorer i mitt fall (se tabell 5) gör att förfarandet med 

områdesviktning i högre grad går i linje med det teoretiska ramverket. Detta i och med att 

området Representation i politiken hade dominerat indexet med sina 12 indikatorer om alla 

indikatorer fått vikt utan hänsyn till område. 
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Tabell 7: Vikt per indikator vid användning av kategoriseringen som viktning 

Nr Område Namn Vikt Andel av 

index 

1.1 Representation i politiken Valdeltagande i allmänna val 1/42 2.4 % 

1.2 Representation i politiken Valda till allmänna val (landsting, kommun) 1/42 2.4 % 

1.3 Representation i politiken Riksdagens sammansättning efter val 1/42 2.4 % 

1.4 Representation i politiken Ledamöter i riksdagens utskott 1/42 2.4 % 

1.4 b Representation i politiken Ordförande i riksdagens utskott 1/42 2.4 % 

1.5 Representation i politiken Regering och regeringskansli efter position 1/42 2.4 % 

1.6 Representation i politiken Förtroendeuppdrag i kommuner efter organ 0 0 % 

1.6 b Representation i politiken Kommun- och landstingsstyrelsers ordförande 0 0 % 

1.7 Representation i politiken Förtroendeuppdrag i landsting efter organ 0 0 % 

1.8 Representation i politiken Förtroendeuppdrag i kommunala facknämnder 0 0 % 

1.9 Representation i politiken Förtroendeuppdrag i landstingskommunala 

facknämnder 
0 0 % 

1.10 Representation i politiken Förtroendeuppdrag i kommuner efter position 0 0 % 

1.11 Representation i politiken Förtroendeuppdrag i landsting efter position 0 0 % 

1.12 Representation i politiken Svenska EU-parlamentariker 1/42 2.4 % 

1.13 Representation i näringslivet Styrelser och ledning i börsföretag 1/24 4.2 % 

1.14 Representation i näringslivet Styrelser och ledning i statligt hel- och 

delägda företag 
1/24 4.2 % 

1.15 Representation i näringslivet Styrelser och ledning i affärsverken 1/24 4.2 % 

1.16 Representation i näringslivet Chefer i privat sektor efter typ av chef 1/24 4.2 % 

1.17 Facklig representation Förtroendevalda i fackliga organisationer 1/6 16.7 % 

1.18 Deltagande i medborgerliga 

aktiviteter 

Personer 16-84 år aktiva i ett politiskt parti 

efter ålder 
1/12 8.3 % 

1.19  Deltagande i medborgerliga 

aktiviteter 

Personer 16-64 år aktiva i en facklig 

organisation efter ålder 
1/12 8.3 % 

1.20 Representation i offentlig 

sektor 

Chefer i offentlig sektor efter typ av chef 1/18 5.6 % 

1.21 Representation i offentlig 

sektor 

Ledamöter i statliga myndigheters styrelser 

och insynsråd 
1/18 5.6 % 

1.22 Representation i offentlig 

sektor 

Myndighetschefer 1/18 5.6 % 

1.23 Övrig representation Professorer vid universitet och högskolor  1/6 16.7 % 
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Som kan ses i tabell 7 får de indikatorer som förekommer i det första området (Representation 

i politiken) låga vikter. Alltså bidrar varje indikator bara med en liten del till det sammantagna 

indexet. Noterbart är att Representation i politiken, trots att varje indikator endast bidrar med 

en liten del, i sin helhet utgör en sjättedel av indexet,. 

Sammanfattningsvis är mitt val av viktningsmetod att följa den konceptualisering som 

kommer med indikatorernas framställning, i och med att denna kan anses utgöra en experthjälp 

på området. Om jag själv hade valt att subjektivt sätta vikt på indikatorerna, vilket är ett 

alternativ, hade det krävts expertkunskap kring vilka delar av samhällskroppen som är viktigast 

för maktutövning. 

Vid val av aggregationsmetod står jag mellan två medelvärdes-metoder. Dessa är 

geometriskt10 och aritmetiskt11 medelvärde. Bericat (2012) argumenterar för att problem 

uppstår när förhållandemått summeras i ett aritmetiskt medelvärde, i och med att 

förhållandemått är en multiplikativ funktion och det aritmetiska medelvärdet är en additiv 

funktion. En användning av ett geometriskt medelvärde kan ersätta det aritmetiska medelvärdet, 

och är vad som föreslås av Permanyer (2010).  

I EIGE:s (2013) index används en kombination av geometriskt och aritmetiskt medelvärde 

eftersom olika metoder används för indexets olika “nivåer”. Precis som för EIGE går det alltså 

i mitt fall att använda en aggregationsmetod för att väga samman data inom respektive område, 

för att sedan använda en annan metod för att väga ihop områdena med varandra. Det viktigaste 

skälet till att reflektera på skillnaderna mellan metoderna är, enligt EIGE, att olika stor 

kompensation mellan områden förekommer med de olika metoderna. Tabell 8 visar aritmetiskt 

samt geometriskt medelvärde för olika värden. Som kan ses i tabellen ger ett aritmetiskt 

medelvärde ett högre medelvärde när det finns väldigt låga enskilda värden i en grupp, medan 

geometriskt medelvärde ger ett lägre medelvärde vid stora skillnader.  
 

Tabell 8: Exempel på beteendet hos aritmetiskt och geometriskt medelvärde 

Antal 1 Antal 2 Aritmetiskt medelvärde Geometriskt medelvärde 

10 10 10 10 

10 100 55 31.623 

10 1000 505 100 

10 10000 5005 316.23 

                                                
10 Se Appendix B för ordförklaring 
11 Se Appendix B för ordförklaring 
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Problemet med att använda EIGE:s (2013) metod som förlaga menar jag är att 

viktningsmetoden inte är vald efter teoretiska utgångspunkter. Istället bygger deras val på att 

de gjorde 3000 versioner av indexet, med olika metoder för viktning och aggregation, samt 

införande av saknade uppgifter. De 3000 versionerna jämfördes sedan för att hitta den metod 

som bäst motsvarar ett sorts medelvärde av dessa indexversioner. Således betyder det att 

metoden passar den data och den jämförandeprocess som deras index är skapat för. Det betyder 

emellertid inte att det slutgiltiga valet av viktningsprocess och aggregationsmetod passar för 

konstruktion av andra index.  

Tidigare har jag tagit upp att just när det gäller maktpositioner är det vanligt att i de fall där 

kvinnor får tillgång till maktpositioner, sker det endast inom vissa områden eller positioner. 

Segregationen som förekommer i materialet är därför ett skäl att använda geometriskt 

medelvärde. I linje med Permanyer (2010) och Bericats (2012) kommentarer om att geometriskt 

medelvärde är det mått som är bäst anpassat för förhållandemått, samt med tanke på EIGE:s 

(2013) argument att mindre kompensation sker mellan områden vid geometriskt medelvärde, 

väljer jag att använda geometriskt medelvärde i indexkonstruktionen. Vikterna återfinns i tabell 

7 och indexets ekvation är 

 

 
 

där 𝑥$ är måttets värde för indikator nr i och 𝑤$ är vikten för indikator nr i. Ekvationen betyder 

att varje indikatorvärde upphöjs till sin vikt och att dessa värden sedan multipliceras. För att 

istället beräkna ett aritmetiskt medelvärde hade ett motsvarande förfarande inneburit att varje 

indikator multipliceras med sin vikt och att dessa värden sedan adderas. 

 
8.5 Robusthet och känslighet 
Syftet med den här delen av studien är att utreda hur stor påverkan vissa osäkerhetsmoment har 

på indexet. Jag kommer att gå igenom hur valet av aggregationsmodell påverkar utfallet, hur 

stor påverkan exkluderandet av vissa variabler har, samt hur osäkerhet i mätningen av vissa 

variabler påverkar utfallet. 
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8.5.1 Aggregationsmodell 

Ekonomen Angela Hawken och statsvetaren Gerardo L. Munck (2013) menar att man bör 

jämföra hur indexet beter sig beroende på aggregationsmodell, då val av aggregationsmodell 

kan ha stor inverkan på slutresultatet. Jag har valt en geometrisk medelvärdesmetod och väljer 

därmed att jämföra med en version av indexet där jag istället beräknat ett aritmetiskt 

medelvärde. 

Jämförelsen görs genom en simulering av 100 000 versioner av värden för indikatorerna.12 

De två versionerna av indexen jämförs sedan avseende skillnaderna i de simulerade 

indexvärdena.  

 
Figur 3: Histogram över skillnad mellan indexvärden beroende på  

medelvärdesmetod (aritmetiskt minus geometriskt). 

 
 

Figur 3 visar resultatet av beräkningarna baserade på simuleringarna, vilket är att den 

geometriska medelvärdesmetoden ger ett lägre värde för jämställdheten än vad ett aritmetiskt 

medelvärde hade gjort. Medelskillnaden mellan versionerna är 0.12 och 95 procent av värdena 

ligger mellan 0.04 och 0.23 vilket innebär att medelvärdesmetoden påverkar indexvärdet. 

                                                
12 Simuleringen genomfördes genom att för varje indikator dra 100 000 värden ur en likformig 
sannolikhetsfördelning med värde mellan 0 och 1. Det betyder att 25 * 100 000 värden dras. Ur dessa värden görs 
100 000 gånger två versioner av indexet, där den ena gruppen index bygger på aritmetiskt medelvärdet och den 
andra på geometriskt medelvärde. Då geometriskt medelvärde alltid ger lägre eller lika stort värde som ett 
aritmetiskt medelvärde tas sedan i varje fall skillnaden mellan det aritmetiska och det geometriska medelvärdes-
indexet. 
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Skälet till att jag valt geometriskt medelvärde är dock att det ger mindre kompensation mellan 

områden och indikatorer. Därmed har jag förväntat mig att det ska ge ett lägre värde. 

 
8.5.2 Borttagna indikatorer 

Sju indikatorer saknar värden från ett antal år. En viktig fråga är därför hur mycket information 

som försvinner eller förvanskas beroende på om dessa indikatorer är med eller inte. I det här 

avsnittet jämförs två versioner av indexet, ett där dessa indikatorer är inkluderade och ett där 

de är borttagna. Om indexet med färre antal indikatorer inte skiljer sig nämnvärt från indexet 

med fler indikatorer kan det ses som en legitimering av att använda det reducerade indexet.  

För att testa detta slumpade jag 100 000 versioner av värden på indikatorerna.13 Av dessa 

indikatorer skapar jag sedan de två versionerna (med och utan de sju indikatorerna med saknad 

data). Avståndet, det vill säga absolutbeloppet av skillnaden mellan dessa index, används som 

ett mått på hur indexversionerna skiljer sig åt.  

Figur 4 visar ett histogram över skillnaden mellan indexen.  

 
Figur 4: Histogram över absolutskillnad mellan två versioner av indexet 

 
 

                                                
13 Ur en likformig sannolikhetsfördelning dras 25 * 100 000 värden mellan 0 och 1. För varje grupp om 25 skapas 
två versioner av indexet, en där alla indikatorer inkluderas och en version där de 7 indikatorerna med saknade 
värden tas bort.  
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För 95 procent av fallen är avståndet mellan versionerna av indexet mindre än 0.04 och 

medelavståndet är 0.01. En medelskillnad på 0.01 på ett värde som sträcker sig mellan 0 och 1 

är inte en betydande skillnad. Det innebär att exkluderingen av dessa sju indikatorer utgör en 

försumbar skillnad för indexets resultat. Slutsatsen är således att man inte förlorar mycket 

information genom att ta bort dessa indikatorer i indexkonstruktionen.  

 
8.5.3 Osäkerhet 

För de flesta inkluderade indikatorer finns inget större behov av att fundera kring mät-

osäkerhet. Skälet är att 22 av 25 indikatorer bygger på komplett data där information finns kring 

hela populationen. Men tre av indikatorerna (nr 1.16, 1.18 och 1.19) presenteras dock med 

osäkerhetstal, i och med att de bygger på en urvalsundersökning. Tabell 9 visar viktningen för 

dessa tre indikatorer, vilket kan ge en fingervisning på ungefär hur stor påverkan osäkerheten 

hos dessa värden kan ha för hela indexvärdet. Indikator 1.16 motsvarar en mindre del av indexet 

än vad indikator 1.18 och 1.19 motsvarar. 

 
Tabell 9: Lista på indikatorer som har urvalsundersökningar som ursprung, samt deras viktning 

Nr Namn  Vikt Andel av indexet 

1.16 Chefer i privat sektor efter typ av chef 1/24 4.2 % 

1.18 Personer 16-84 år aktiva i ett politiskt parti efter ålder 1/12 8.3 % 

1.19  Personer 16-64 år aktiva i en facklig organisation efter ålder 1/12 8.3 % 

 
För att få en tydligare bild av hur indexet påverkas av osäkerheten har jag valt att ur dessa tre 

indikatorers sannolikhetsfördelning slumpa fram möjlig data. Sedan har jag använt denna data 

för att visa på hur osäkerheten kan påverka indexet. 

Jag slumpade fram 100 000 versioner av de tre indikatorerna i enlighet med data från år 

2012-2014.14 Figur 5 visar hur indexet påverkas av osäkerheten hos indikatorerna tillsammans 

med en linje som markerar värdet på indexet för år 2014. 

 

                                                
14 Varje av de tre indikatorerna (1.16, 1.18, 1.19) bygger på två värden där ett värde är situationen för kvinnorna 
och ett värde är situationen för männen. Dessa värden antas approximativt komma ur en normalfördelning där 
standardavvikelsen kan fås av osäkerhetstalet/1.96. Simuleringen görs genom att för varje år ta fram 100 000 
versioner av indexet. Detta genom att för varje indikator dra tal ur sannolikhetsfördelningarna för de värden som 
motsvarar ursprunget till indikatorerna. Hälften av dessa värden motsvarar kvinnorna och hälften männen. Dessa 
värden förs in i indexet tillsammans med de sanna värdena på resterande 22 indikatorer, vilket ger 100 000 
versioner av indexet för varje år. 
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Figur 5: Histogram över värden på indexet med slumpade versioner av indikator 1.16, 1.18 och 1.19 för år 2014 

 
 

Värdet på indexet för 2014 är 0.75, och i 95 procent av fallen i simuleringen ligger värdet för 

indexet inom intervallet [0.73, 0.76] vilket kan liknas vid ett konfidensintervall för indexet. Det 

betyder att det är troligt att det sanna värdet för 2014 ligger inom intervallet. Intervallet för år 

2013 och 2012 är [0.70, 0.74] respektive [0.74, 0.76]. För 2011 presenteras inte osäkerhetstal i 

tabellerna, varför motsvarande förfarande inte varit möjligt för det året. Dessa tre presenterade 

intervall överlappar något. Vilket innebär att när indexvärdet för olika år jämförs med varandra 

är det svårt att veta om små förändringar i indexvärdet bygger på mätfel, eller om det skett en 

verklig förändring. 
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9. Jämställdhetsindexet 
Ur det teoretiska ramverket och data från SCB (2015) har jag konstruerat ett jämställdhetsindex 

som utvärderar jämställdhetsdelmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Här kommer 

jag att på olika sätt att presentera och diskutera indexets numeriska värde. I tabell 10 ses värdet 

på indexet för åren 2011-2014. Samma värden visas i figur 6.  

 
Tabell 10: Värdet på indexet uppdelat på år 

År Indexvärde 
2011 0.75 
2012 0.76 
2013 0.73 
2014 0.75 

 
Som tabellen och figuren visar förekommer snarlika resultat för de fyra åren som indexet 

utvärderar. 2013 hade något lägre värde och 2012 något högre. Men i enlighet med spridningen  

som visades i avsnitt 8.5.3: Osäkerhet kan sägas att dessa siffror inte säkert skiljer sig från 

varandra, i och med att de sanna värdena troligtvis ligger inom spann som överlappar.  

 
Figur 6: Indexvärden uppdelat på år 

 
 

För att få en bättre förståelse för siffrorna kan man kan tänka på dem som procentsatser. Således 

kan det sägas att 75 procent av jämställdhetsmålet är uppnått inom delmålet makt och inflytande 

i Sverige år 2014. Som tidigare nämnts är jag kritisk till att tänka på dessa siffror som mått på 
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hur nära ett idealtillstånd av jämställdhet som Sverige befinner sig i. Man bör alltså ha med sig 

att indexvärdena endast ska ses som en indikator och inte ett slutgiltigt svar. 

Siffrorna skiljer sig väldigt lite åt från år till år. Således skulle tolkningen kunna vara att 

jämställdheten inom makt och inflytande stått stilla under en fyraårsperiod. Samtidigt kan fyra 

år anses vara en alltför kort tid att utvärdera om det jämförs med i vilken hastighet 

representationen i riksdagen gått upp (SCB 2014), där en ökning från 0 till nära 50 procent 

(motsvarar en ökning från 0 till 1 i indexets mått) tagit nästan hundra år att uppnå.  

 
9.1 Indexets komponenter 
Nardo et al. (2008) menar att en viktig del av indexproduktionen är visualiseringen av indexet. 

Hur siffrorna presenteras påverkar möjligheten att förstå dessa såväl som tolkningen. För att få 

en bättre förståelse för indexet och för att visa upp den information som finns gömd bakom 

värdet som ges för respektive år, presenterar jag här indexet uppdelat i områden. Indexet är 

skapat ur följande sex områden: Representation i politiken, Representation i näringslivet, 

Facklig representation, Deltagande i medborgerliga aktiviteter, Representation i offentlig 

sektor samt Övrig representation. Tabell 11 visar att värden för indexet uppdelat på år och 

område. Tabellen visar att Representation i näringslivet och Övrig representation båda ligger 

under det sammantagna (aggregerade) indexvärdet. Området Övrig representation, som ligger 

längst ifrån jämställdhet, bygger endast på en indikator som visar på andelen professorer som 

är kvinnor vid universitet och högskola. Resterande områden ligger över indexvärdet.  

Som nämns i kapitel 3: Teoribildning om jämställdhet är det vanligt att en fördelning på över 

40 procent men mindre än 60 procent för varje grupp anses som jämställd. Detta blir i måttet 

samma sak som att säga att ett värde högre än 0.8 motsvarar jämställdhet. Med denna definition 

är således fyra av sex områden jämställda. Denna definition av jämställdhet lämnar dock öppet 

för att ha en systematisk underrepresentation av ett kön, men att trots detta definiera situationen 

som jämställd (SOU 2007:108).  

 
Tabell 11: Värdet på indexet uppdelat på år och område 

År Index Politiken Näringslivet Facklig Deltagande Offentlig sektor Övrig 
2011 0.75 0.89 0.65 0.90 0.89 0.86 0.44 
2012 0.76 0.87 0.63 0.88 0.98 0.85 0.48 
2013 0.73 0.90 0.64 0.86 0.73 0.84 0.48 
2014 0.75 0.92 0.64 0.84 0.86 0.88 0.48 
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Figur 7-10 visar indexets värde uppdelat på område för varje år, där den streckade linjen visar 

det totala indexvärdet. Figurerna visar alltså samma information som återfinns i tabell 11.  

 
Figur 7: Stapeldiagram över indexvärden uppdelat på område 2011 

 
Figur 8: Stapeldiagram över indexvärden uppdelat på område 2012 
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Figur 9: Stapeldiagram över indexvärden uppdelat på område 2013 

 
 

Figur 10: Stapeldiagram över indexvärden uppdelat på område 2014 
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Precis som den statliga utredningen om kvinnor och män på maktpositioner (SOU 2007:108) 

tidigare visat, är det näringslivet och akademin som är längst ifrån numerär jämställdhet inom 

maktpositioner. Att dessa områden skiljer sig åt från de andra tolkas i utredningen som att det 

är enklare att uppnå jämställdhet just på öppna och valbara platser, medan det på informella 

och icke-politiskt styrda platser är svårare att uppnå. 

 
Figur 11: Graf över indexvärden uppdelat på år och område 

 
 

Tydligt i data är att situationen ser olika ut för de olika områdena, vilket betyder att det kan 

vara relevant att visa på hur förändring över tid skett inom varje av dessa områden, var för sig. 

Figur 11 visar på hur de sex områdena förändrats under de fyra åren. Notera att grafen inte 

börjar på värdet 0. Tydligt blir i denna figur att området Representation i näringslivet och Övrig 

representation ligger stabilt långt från de andra områdena. 

I indexet finns inget som visar på huruvida det är kvinnor eller män som är förfördelade när 

låga värden ges. En analys av ursprungsdata visar dock att det i de flesta fallen är kvinnor som 
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är underrepresenterade. Permanyer (2010) menar att detta är något som bör visas eller 

inkluderas i indexproduktionen, det vill säga att man bör väga efter segregering. Jag har här valt 

att inte följa denna rekommendation men skulle välkomna ett index som kompletterades med 

en presentation eller fokus på segregation. 

 
9.2 Koppling till andra mätningar 
Nardo et al. (2008) menar att index ofta mäter sådant som är kopplat till redan väldefinierade 

och mätbara koncept. Vidare menar de att för att få djupare insikt i ett index bör det jämföras 

med mätningar av dessa kopplingsbara företeelser. Företeelser som i detta fall skulle kunna 

vara sådant som kan tänkas påverka i vilken grad kvinnor och män förekommer på 

maktpositioner, som exempelvis tillgången till förskoleplatser vid obekväma arbetstider.  

Syftet med det här avsnittet är därför att koppla resultatet till andra variabler. Problemet med 

detta är att det endast finns mätvärden för fyra år, och att dessa är mycket lika varandra. Således 

är det inte fruktbart att i detta läge koppla till långtgående mätningar. I framtiden, när mätningar 

finns tillgängliga för fler antal år, går det utmärkt att jämföra indexet med värden från andra 

mätningar.  

Vad jag emellertid kan göra i det här läget är att jämföra mitt indexvärde med det som Sverige 

fått av EIGE (2015) och därmed se hur skillnader i mätning ger skilda resultat. Skälet till att 

detta är möjligt är att måtten som indexen bygger på är producerat på liknande sätt, och att 

indexvärdena därmed bör vara jämförbara om mina indexvärden multipliceras med 100.  

 
Tabell 12: Sveriges indexvärden i GEI 

Year Power Political power Economical power 
2010 74.5 91.6 60.6 

2012 71.7 93.5 55.0 

Källa: EIGE 2015 

 
I tabell 12 presenteras EIGE:s (2015) mått på jämställdhet i Sverige för år 2010 och 2012. Dels 

anges värdet för området Power som kan jämföras med det totala värdet för mitt index. Dels 

anges detta värde uppdelat på två delområden, Political power och Economical power. Dessa 

kan jämföras med områdena Representation i politiken samt Representation i näringslivet. 

Trots att GEI bygger på andra och färre indikatorer får således Sverige av EIGE ett värde som 

inte ligger långt ifrån det uppmätta med mitt index (76 kontra 71.7 för år 2012). Precis som i 

mitt fall, ses i GEI att politiska maktpositioner är mer jämställt fördelade än de ekonomiska.  
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9.3 Sammanfattning 
Det index jag har skapat består av 18 indikatorer uppdelade på sex dimensioner som vägs ihop 

med geometriskt medelvärde. Tillräckligt med data är tillgänglig för år 2011-2014 och jag har 

därmed räknat ut indexets värde för dessa år. Värdet på indexet för dessa år ligger mellan 0.73 

och 0.76, där de möjliga värden som indexet kan anta ligger i intervallet 0-1, där 0 ses som total 

numerära ojämställdhet och 1 som total numerär jämställdhet. Det högsta värdet noterades år 

2012, men skillnaden mellan de fyra uppmätta åren är så pass liten att den kan anses osäker. 

Med en påminnelse oss om att indexet mäter representation snarare än reell makt, kan det tolkas 

som att 73-76 procent av jämställdhetsdelmålet var uppfyllt under perioden.  

När indexet delades upp per område fann jag lägst värden inom området Representation i 

näringslivet samt Övrig representation. Således är jämställdhet längst ifrån uppnådd inom 

dessa två områden med avseende på numerisk representation. Resterande fyra områden som 

konstituerar indexet har värden som ligger över det sammanlagda indexvärdet. Inget av 

områdena når dock värdet 1, vilket motsvarar total numerär jämställdhet. 

Indexets konstruktion gör det inte möjligt att direkt se huruvida det är fler kvinnor eller fler 

män inom varje område, bara om det är jämnt fördelat eller inte. Det betyder att indexet inte 

ska ses som ett mått på segregation.  
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10. Diskussion 
I den här delen av uppsatsen diskuterar jag de val som jag gjort vid konstruktionen av indexet 

och vilka alternativ som existerar. Vidare argumenterar jag för de för- och nackdelar indexet 

har, samt diskuterar vad indexet mäter och vad detta får för implikationer. 

 
10.1 Jämställdhet 
I uppsatsens inledningsdel visade jag på Malin Rönnbloms (2011) kritik av hur begreppet 

jämställdhet används. Rönnblom finner att begreppet inte definieras tydligt, och därmed kan 

det användas för projekt med, gentemot varandra, motsatta syften. Att jämställdhet handlar om 

en jämn situation med avseende på kön är inte tillräckligt som definition, utan öppnar upp för 

skilda tolkningar. Att ordet är öppet för olika tolkningar gör att det kan användas strategiskt 

och att konsensus om det lätt uppnås, vilket blir både en för- och nackdel.  

En första skiljelinje jag finner i definitionerna av jämställdhet är huruvida ett 

jämställdhetsbegrepp konceptualiseras som något som innehåller en konfliktlinje eller inte. Är 

det så att män står i vägen för kvinnors emancipation och kommer att förlora fördelar om 

kvinnor får samma möjligheter och rättigheter som män, eller är jämställdhet en kvalitetsfråga 

där det underliggande målet är något som alla vinner på? De index som presenteras i avsnitt 

4.2: Jämställdhetsindex väljer här olika linjer där World Economic Forum (Hausmann et al. 

2014) menar att index som väljer att fokusera på att just kvinnor ska få det bättre går bortom 

jämställdhet som koncept och istället mäter med hjälp av ett feministiskt mått. De andra index 

som presenteras (EIGE 2013; Plantenga et al. 2009; Bericat 2012) utgår istället ifrån att 

jämställdhet uppnås genom att kvinnor får tillgång till de resurser som män redan har. I Bericats 

fall menar han även att det bör ses som positivt när kvinnor som grupp får en bättre situation 

än män som grupp. 

Jag menar att producerandet av mitt index inte nödvändigtvis betyder att jag tar ställning i 

frågan om en eventuell konfliktlinje, eller huruvida jämställdhet innebär att rättigheter och 

möjligheter bör ökas för både kvinnor och män. Att indexet jag skapat är symmetriskt, det vill 

säga inte visar ifall det är kvinnor eller män som är den underrepresenterade parten, kan tolkas 

som att konfliktlinje saknas. Men som det tidigare argumenterats för kan det likväl ses som ett 

försök att hantera den segregation som existerar, där kvinnor och män är överrepresenterade på 

olika platser. Vidare har jämställdhetsmålen formulerats av regeringen som att både kvinnor 

och män ska få det bättre, varför en symmetrisk indexkonstruktion kan anses mer konsekvent. 
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En andra skiljelinje är huruvida jämställdhet ska kopplas till annat än just jämn 

könsfördelning. Ett exempel är huruvida prestationsnivå har något med jämställdhetsindex och 

i förlängningen jämställdhet att göra. Jag har tidigare exemplifierat detta med en situation där 

män och kvinnor i princip har jämförbart valdeltagande, men där det i båda fallen är ett väldigt 

lågt valdeltagande. I linje med Plantenga et al. (2009) menar jag att ett index som inkluderar 

prestationsnivå blandar ihop olika aspekter. Även om man kan vara överens om att ett högt 

valdeltagande är att föredra, menar jag att ett index som är producerat för att mäta jämställdhet 

ska mäta just skillnad i situation mellan män och kvinnor.  

På samma sätt menar jag att annan sorts segregation som existerar i befolkningen inte heller 

ska inkluderas i ett jämställdhetsindex. Med det menar jag till exempel en löneskillnad beroende 

på vilket sorts arbete personer har, eller beroende på andra kategorier så som födelseland, inte 

ska inkluderas i ett jämställdhetsindex. Det betyder inte att dessa saker inte bör mätas eller inte 

är relevant för jämställdheten. Min poäng är snarare att olika sorters ojämlikhet inte ska blandas 

samman i ett index om det inte tydligt är indexets syfte. Således lämnar jag åt andra att göra en 

mer allomfattande mätning, så som ett övergripande jämlikhetsindex. 

Sammanfattningsvis menar jag, för det första, att även om mina metodval innebär att jag 

använder en symmetrisk jämställdhetsdefinition, där jag inte gör skillnad på om det är kvinnor 

eller män som är överrepresenterade, betyder det inte att sättet indexet är konstruerat på tar 

ställning för huruvida en konfliktlinje ska ingå i en jämställdhetsdefinition. För det andra 

föredrar jag ett jämställdhetsindex som fokuserar på kön, varför jag inte inkluderat annan sorts 

ojämlikhet än den könsmässiga i mitt index. Jag ser dock positivt på utvecklandet av ett mer 

generellt jämlikhetsindex där ytterligare maktdimensioner och kategorier inkluderas. 

 
10.2 Mätning 
Vad ger det att mäta jämställdhet? Katharina Tollin (2011) anser att den konceptualisering av 

jämställdhet som är rådande har växt fram tillsammans med nya managementsystem där 

mätbara indikatorer och etappmål är en del av systemen. Tollin visar i sin avhandling hur 

jämställdhet i den svenska riksdagspolitiken sedan 70-talet slutat att handla om 

samhällsreformer. Istället har politiken kommit att fokusera på kartläggningar, 

kunskapsspridning och utvärderingar av mål. Frågor som från början sågs som specifika 

högerfrågor, till exempel andel kvinnor på chefsposter, har nu enligt Tollin omfamnats som 

viktiga mål från alla sidor i partipolitiken. Jag menar att ett index som mäter jämställdhet kan 
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anses gå i linje med Tollins bild av hur begreppet jämställdhet används, i och med att det är 

ytterligare ett led i att göra jämställdhet mätbart. 

Malin Rönnblom (2011) menar att det är just implementering av jämställdhet som skapar 

definitionen av ordet. I linje med henne blir en jämställdhetsmätning något som skapar 

jämställdhet som ett mål som går att mäta. Således kan skapandet av ett index som mäter 

jämställdhet ses som ännu ett inlägg i processen att definiera jämställdhet. Ett index kan med 

andra ord förstärka förståelsen av jämställdhet som en mätbar kvalitetsfråga och inte en politisk 

fråga.  

Jag menar dock, som jag pekat på i den metodologiska diskussionen, att verktyg inte är 

avhängiga resultat. Med det menar jag att en mätning likväl kan vara ett steg i en politisk process 

där medvetandehöjning är en del. Alltså kan mätningen användas som ett verktyg för att visa 

på ojämställdhet. Det kan i förlängningen leda till olika sorters jämställdhetsarbete, beroende 

på vem som använder siffrorna och hur. Således är mätningen inte avhängig en viss sorts 

jämställdhetsarbete eller vice versa.  

 
10.3 Indikatorer 
En del av ett index som jag menar alltid kan utvecklas och kritiseras är valet av indikatorer. I 

de tidigare skapade index som jag har presenterat i uppsatsen ses att det saknas konsensus kring 

vilka indikatorer som krävs för att mäta makt och inflytande relevant för jämställdhet. I mitt 

index täcker jag in de flesta indikatorer som tidigare använts, i och med den stora mängden 

indikatorer (jämför Appendix A samt avsnitt 4.2: Jämställdhetsindex). 

Att jag skapat ett index med hjälp av en jämförelsevis stor mängd indikatorer betyder inte att 

jag mäter allt relevant som kan mätas. Som jag diskuterar i avsnitt 4.1: Jämställdhet, makt och 

inflytande mäter jag i första hand representation. Det finns dock inte en rak koppling mellan 

representation och makt och inflytande, och makt och inflytande handlar om mer än 

representation (till exempel ägande). Jag menar att det i mitt material saknas indikatorer som 

mäter makt och inflytande på ett mer direkt plan. Ett exempel skulle kunna vara ett mått på 

vilkas förslag som får genomslag i politiska församlingar.  

Ett annat problem som bör diskuteras är huruvida rätt indikatorer används för de områden 

som förekommer i indexet. Med näringslivet som exempel kan globalisering och dolda 

ägarstrukturer inom företag vara exempel på teman som inte är tillräckligt undersökta genom 

indikatorerna. Med det menar jag att i en globaliserad värld är det inte säkert att det just är den 
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svenska styrelsen som har makten, varför indikatorn som mäter styrelseposter i Sverige kan 

tänkas ge en missvisande bild.  

Liknande resonemang kan föras angående politiken. Jag mäter till exempel politisk 

representation i Sveriges riksdag och regering, samt Sveriges representanter i EU-parlamentet. 

Men hur relevanta är EU-parlamentsplatserna och hur mycket makt har dessa representanter i 

relation till exempel lobbyorganisationer och EU-kommissionen? Dessa dimensioner 

undersöks inte i uppsatsen och detta kan anses vara en brist, men det är samtidigt inte möjligt 

att inkludera i och med uppsatsens tidsramar. 

Som jag tidigare nämnt finns även en kritik från jämställdhetsutredningens håll (SOU 

2015:86a) angående avsaknad av indikatorer på makt inom kultur och media. Således är 

indikatorlistan inte komplett. Även om det ligger utanför uppsatsens omfång att gå igenom och 

korrigera indikatorvalen har jag i detta stycke velat lyfta fram de områden där möjliga brister 

finns bland indikatorerna. 

 
10.4 Segregation 
Som tidigare nämnts förekommer en segregation inom maktpositioner, där kvinnor har en högre 

representation på lägre och mer administrativa poster eller deltar i högre grad inom vissa 

specifika delar av politiken (SOU 2007:108). Vad får segregationen för inverkan på indexets 

relevans? Indexet är konstruerat utifrån idén om att om kvinnor är överrepresenterade inom 

vissa områden, ska detta inte helt kunna dölja en mer generell ojämställdhet. Att en styrelse har 

10 procent kvinnor och en annan 90 procent innebär alltså inte jämställdhet i min 

konceptualisering, men jag har inte heller ett sätt att tydligt visa på denna segregation. 

Permanyer (2010) menar att index som mitt bör ha ett sätt att visa på i vilka specifika områden 

som det är flest kvinnor respektive män. Något sådant har jag emellertid inte implementerat, 

eftersom det inte rymts inom uppsatsens tidsramar. 

Som jag tidigare nämnt menar jag att problemet med segregation i mångt och mycket bör 

ges ett eget fokus. Något som hade kunnat göras för att förbättra mitt index konstruktion i detta 

avseende är, till exempel, att ge administrativa poster mindre vikt än beslutsposter. Det hade 

dock krävt ett större arbete än vad som ryms inom tidsramen för denna uppsats, i och med att 

detta hade krävt att all data hanteras på ett annorlunda sätt, där beslut krävts kring vilken vikt 

dessa olika poster ska ges. Om segregationen inkluderats i indexet hade dock troligtvis siffror 

i det slutgiltiga indexet visat att Sverige är längre ifrån numerisk jämställdhet, framförallt inom 

näringslivet.  
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10.5 Kvinnor representerar kvinnor 
En del av argumenten för att just mäta representationen är att se till att kvinnor och män har 

samma makt. Menar jag då att fler kvinnor i maktställning påverkar situationen för kvinnor som 

grupp positivt, och därmed att kvinnor snarare än män bäst representerar andra kvinnor? Vet en 

kvinna automatiskt vad som är bra för kvinnor som grupp? Här diskuterar jag implikationer av 

sådana idéer. 

I Inclusion and democracy tar Iris Marion Young (2000) upp problemet med att 

underprivilegierade grupper (i mitt fall kvinnor) inte är en homogen grupp och därmed strikt 

sagt inte kan representeras av några individer ur gruppen. Kvinnor kommer från olika 

bakgrunder och har därmed potentiellt motsatta intressen och åsikter om hur samhället ska 

organiseras. Young löser frågan om huruvida kvinnor kan representeras genom att dela upp 

representation i tre olika former som hon kallar intresse, åsikt och perspektiv (interest, opinion 

och perspective). Young menar att kvinnor kan ha olika intresse, bland annat eftersom deras 

position i samhället påverkas av en rad saker relaterade till klass, etnicitet, sexualitet, religion 

(jämför begreppet intersektionalitet, se exempelvis Crenshaw 1991). Men det som kvinnor trots 

allt har gemensamt är, enligt Young, att de kan ha ett visst perspektiv i och med att de alla delar 

positionen kvinna. Positionen gör att kvinnor har större möjlighet att uppfatta eller prioritera 

vissa saker under sin levnad, till exempel sexuella trakasserier eller menstruation. Att kvinnorna 

har ett visst perspektiv betyder dock inte att de kommer att tolka händelserna lika. Young menar 

på att en större inkludering av kvinnor i styrande organ likväl leder till att kvinnors eventuella 

perspektiv har större chans att komma fram. Men inkluderingen löser inte representationen helt, 

eftersom kvinnor kan ha sinsemellan olika intressen och åsikter. Slutsatsen av resonemanget är 

att det finns ett värde i att inkludera kvinnor (och andra underprivilegierade grupper) i 

beslutsfattande organ, eftersom det ökar möjligheten att saker som är positivt för kvinnor som 

grupp prioriteras. Men det räcker alltså inte med att enbart inkludera kvinnor, då alla kvinnor 

inte har samma intressen.  

Att enskilda grupper av kvinnor inte helt kan representeras av alla kvinnor håller Anne 

Phillips (2012) med om. Hon skriver att  

 
When, moreover, descriptiveness is limited to the axis of gender alone, it is unlikely to fulfill its 

promise, for women vary not just from men, but through their differential locations by race, 

sexuality, age, and class. (Phillips 2012, s. 515) 
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Phillips poängterar alltså att gruppen kvinnor inte är homogen och att deskriptiv representation 

inte räcker för att representera kvinnor. Hon påpekar också att deskriptiv representation kan 

leda till att de redan priviligierade inom gruppen blir mer priviligierade. Med det menar hon att 

om kvinnor som grupp ska inkluderas kommer de kvinnor som redan har den mest 

priviligierade positionen bli de som hamnar på maktpositioner, och deras beslut kommer 

troligtvis inte att hjälpa de kvinnor som har mindre priviligierade positioner. Kvinnorna som 

inkluderas i maktpositionerna kommer eventuellt bara skilja sig från männen med avseende på 

sitt kön. Phillips anser trots detta att det finns ett värde i att inkludera kvinnor på maktpositioner 

då det är en symboliskt viktig fråga, där hon menar att den grupp som finns representerad också 

i förlängningen är någon som räknas som medborgare.  

Både Phillips och Young är alltså överens om att även om det finns mycket heterogenitet 

inom gruppen kvinnor, finns det likväl ett värde i att arbeta för att fler kvinnor ska sitta på 

maktpositioner. Om detta är även jag ense med dem. I linje med dem anser jag också att fler 

kvinnor i beslutsfattande organ nödvändigtvis inte behöver betyda att kvinnors intressen 

representeras, särskilt eftersom kvinnor har olika intressen.  

 
10.6 Framtida forskning 
Som tidigare nämnts mäts inte alla delar av jämställdheten inom makt och inflytande med 

indexet. Fokus i mätningen är i första hand på representation och maktpositioner. Vissa delar 

av makten, så som inom media samt mer informell makt mäts inte. Således skulle jag i linje 

med jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86a) vilja se en utveckling av vad som ingår i 

indikatorerna och i förlängning en utveckling av indexet med fokus på dessa saknade områden. 

Med det menar jag att de ursprungliga indikatorerna går att utveckla och komplettera. Men jag 

ser även ett behov av att mäta makt på ett mer praktiskt plan, där ett exempel som tidigare 

nämnts är mätning av talartid samt utvärdering av vilken grupps förslag som får genomslag. 

Eftersom ett index är väl lämpat för att mäta skillnad över tid, kommer indexet till sin rätt 

först när data finns för längre tidsserie än de fyra år jag nu har använt mig av. Med information 

över längre tid går det också att göra bättre analyser av data, till exempel att jämföra indexets 

trender med förändring över tid hos andra mått. Mer data gör också att det går att göra analyser 

av data som inte är möjliga just nu, till exempel de multivariata analyser som förordas av Nardo 

et al. (2008).  

Slutligen menar jag, i linje med utredningen om kvinnor och män på maktpositioner (SOU 

2007:108), att segregationen inom maktsfärerna måste uppmärksammas. Detta i och med att 
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segregationen gör att områden ser mer jämställda ut än vad de är i verkligheten. Framtida 

forskning på segregationen och ett speciellt index som tar hänsyn till segregationen skulle 

kunna ge stora insikter. Utifrån en liknande argumentation har jag förordat att så kallad 

achievement bör uppmärksammas ytterligare, exempelvis genom skapandet av ett mer 

allomfattande jämlikhetsindex. 
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11. Sammanfattning 
I den här uppsatsen har jag övergripande frågat mig hur index kan konstrueras för att mäta 

jämställdhet. Mer specifikt har jag ämnat ta reda på hur detta kan göras nationellt i Sverige, 

utefter de officiella jämställdhetsmålen för området makt och inflytande. Jag ville även ta reda 

på vilka för- och nackdelar ett sådant index kan ha.  

Jämställdhet kan mätas på olika sätt i ett index. För det första eftersom jämställdhet kan 

definieras på olika sätt (eller inte alls) och för det andra eftersom syftet med indexet kan variera. 

Huruvida jämställdhet anses vara ett koncept som definieras som att målet är att kvinnor och 

män ska ha samma möjligheter och rättigheter, eller om kamp för jämställdhet ses som en 

konfliktsituation där kvinnor ska få tillgång till den plats som män redan har, bör påverka vilket 

jämställdhetsindex som förordas. Om syftet med indexet är att jämföra länder, att påverka 

policy eller att utvärdera mål bör dessa syften påverka indexkonstruktionen. 

Jämställdhetsindex skapas genom att jämställdhet först definieras samt därefter vanligtvis 

delas upp i områden. Dessa områden kopplas ihop med indikatorer som tillsammans förväntas 

mäta varje område. Indikatorerna vägs sedan samman i enlighet med det teoretiska ramverket. 

Då mitt index är gjort för att mäta regeringens jämställdhetsmål om makt och inflytande 

bygger det på redan framtagna indikatorer som är kopplade till det särskilda målet. Jag har 

tolkat målet som att det handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

rättigheter, vilket betyder att jag använt en könssymmetrisk ansats i indexkonstruktionen. 

Således har jag inte tagit hänsyn till om det varit kvinnor eller män som är över- eller 

underrepresenterade med avseende på varje indikator. 

Att indikatorerna redan var definierade och data insamlad har gjort att jag behövt reflektera 

över vad, mer precist, det är som dessa indikatorer mäter. Indikatorerna mäter i första hand 

representation, vilket inte är samma sak som makt och inflytande. Representation är dock en 

aspekt av makt och inflytande, vilket innebär att mitt index kan anses mäta en delmängd av 

målet. För att mäta hela målet hade det krävts en revidering av indikatorer och komplettering 

med andra sorters mätningar, så som mätning av vilkas förslag som går igenom, talartid samt 

av nationella och internationella ägandestrukturer.  

En nackdel med indexet är att det ger ett samlat mått på jämställdhet, vilket kan osynliggöra 

att jämställdheten är ojämnt fördelad över indikatorerna, till exempel att professorsplatser är 

mycket mindre jämställt fördelade än riksdagsplatser. För att undvika detta bör indexet inte 
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bara presenteras i sin slutgiltiga form utan även uppdelat på olika områden, så att komplexiteten 

hos data framträder. 

Ett jämställdhetsindex kan inte svara på frågan om huruvida Sverige är jämställt eller inte. 

Men ett sådant index, menar jag, kan ge en fingervisning om vilka områden som har större eller 

mindre problem vad gäller jämställdhet. Det kan även användas för att visa på jämställdhetens 

förändring över tid. Ett jämställdhetsindex kan alltså inte helt besvara frågan ”Hur jämställt är 

Sverige?”, men det är likväl ett användbart verktyg för att visa på ojämställdhetens formationer. 
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APPENDIX A 
 
Indikatorer - Jämn fördelning av makt och inflytande  
Indikatorerna är hämtade från promemorian Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken 

(Ds 2013:37, s 59-60) 

 
Representation i politiken 

1.1 Valdeltagande i allmänna val efter ålder 

1.2 Nominerade och valda till allmänna val efter födelseregion 

1.3 Riksdagens sammansättning efter val 1921–20xx 

1.4 Ledamöter i riksdagens utskott 

1.4 b Ordförande i riksdagens utskott 

1.5 Regering och regeringskansli efter position 1973, 1985, 1998, 2010 och 20xx 

1.6 Förtroendeuppdrag i kommuner efter organ 

1.6 b Kommun- och landstingsstyrelsers ordförande 

1.7 Förtroendeuppdrag i landsting efter organ 

1.8 Förtroendeuppdrag i kommunala facknämnder 

1.9 Förtroendeuppdrag i landstingskommunala facknämnder 

1.10 Förtroendeuppdrag i kommuner efter position 

1.11 Förtroendeuppdrag i landsting efter position 

1.12 Svenska EU-parlamentariker 

 
Representation i näringslivet 

1.13 Styrelser och ledning i börsföretag 

1.14 Styrelser och ledning i statligt hel- och delägda företag 

1.15 Styrelser och ledning i affärsverken 

1.16 Chefer i privat sektor efter typ av chef 

 
Facklig representation 

1.17 Förtroendevalda i fackliga organisationer 1973, 1985, 2001 och 20xx 

 
Deltagande i medborgerliga aktiviteter 

1.18 Personer 16–84 år aktiva i ett politiskt parti efter ålder 

1.19 Personer 16–64 år aktiva i en facklig organisation efter ålder 
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Representation i offentlig sektor 

1.20 Chefer i offentlig sektor efter typ av chef 

1.21 Ledamöter i centrala myndigheters styrelser och insynsråd 1991–20xx 

1.22 Myndighetschefer 

 
Övrig representation 

1.23 Professorer vid universitet och högskolor 
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Appendix B 
 
Ordförklaring 
Notera att orden förklaras som de används i uppsatsen och att detta inte ämnar vara ett försök 

till definition av ordens betydelse. 

 
Aggregation:  

Innebär en sammanslagning av information som är i delar, till en helhet. Ett exempel är att ha 

information om betyg för olika elever på en skola uppdelat på i vilken klass de går, där den 

aggregerade versionen av betygen inte tar hänsyn till vilken klass eleverna går utan istället visar 

information för hela skolan. 

 
Aritmetiskt medelvärde:  

Det medelvärde som vanligtvis används. Det aritmetiska medelvärdet av x, y, z kan räknas ut 

som (x+y+z)/3 vilket kan skrivas som x/3+y/3+z/3. Ett viktat aritmetiskt medelvärde ger olika 

vikt åt de olika komponenterna, där vikterna bör summera till ett. Ett exempel är x/6+y/3+z/2 

där z ges en större del av det slutgiltiga värdet medan x blir en mindre del. 

 
Förhållandemått:  

Förhållandet mellan två värden x och y fås generellt av x/y eller y/x. 

 
Geometriskt medelvärde:  

Version av medelvärde där medelvärdet av x, y, z kan räknas ut som (x*y*z)^(1/3) vilket kan 

skrivas som x^(1/3)* y^(1/3)*z^(1/3). Ett viktat geometriskt medelvärde fås genom att de olika 

komponenterna ges olika vikt, där vikterna bör summera till ett. Ett exempel är 

x^(1/6)*y^(1/3)*z^(1/2) där således z ges en större del av det slutgiltiga värdet medan x blir en 

mindre del. 

 
Indikator:  

En indikator är något som används för att försöka visa på hur något är. Ett exempel kan vara 

att betyg kan användas som indikatorer på hur väl en elev klarar sig i skolan, en annan indikator 

för samma sak skulle kunna vara hur eleven själv beskriver sin situation.  
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Mått:  

Mått är något som används för att ange ”storlek” på något. Exempelvis kan ett betyg ses som 

ett mått på hur ”stor” kunskap en elev har. 

 
Skillnadsmått:  

Skillnaden mellan två värden x och y fås av x-y eller y-x 

 
Variabel:  

En variabel är något som kan ändras. Exempelvis kanske variabeln betyg ändras för en elev 

varje termin fram tills det fastställs vid studietidens slut. Det går också att uttrycka som att 

variabeln betyg ändras beroende på vilken elev man tittar på.  

 
Vikter:  

En vikt används för att styra hur stor betydelse till exempel en indikator får i en 

sammanvägning. En vikt anger alltså hur stor andel av något som indikatorn är. 


