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Abstract 

 

Handel påverkar kvinnor och män olika, på grund av den struktur av ojämlikhet som finns 

mellan könen. Genom att hitta drivkrafterna bakom jämställdhet i utvecklingsländer kan man 

åstadkomma mycket nytta, både i sociala och i ekonomiska termer. Denna uppsats, som är en 

empirisk studie, syftar till att undersöka handels effekt på jämställdhet och andel kvinnor i 

arbetskraften i utvecklingsländer. För att mäta jämställdhet används UNDP:s Gender 

Inequality Index (GII). Genom multipel regressionsanalys visar resultaten att export har en 

positiv effekt på jämställdhet, medan import har en negativ effekt på jämställdhet. Vad gäller 

andel kvinnor i arbetskraften har import negativa effekter, medan export, i kombination med 

tillverkningsindustrin och textil- och klädindustrin, har positiva effekter på andelen kvinnor i 

arbetskraften.  

 

Nyckelord: Handel, jämställdhet, utvecklingsländer, Gender Inequality Index, andel kvinnor i 

arbetskraften 
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1. Inledning 
 

Går det att handla för jämställdhet? Det finns tydliga bevis för att ekonomisk utveckling och 

social jämlikhet tenderar att hänga ihop. Studier som har undersökt vad det är som avgör 

ekonomisk tillväxt menar att länder som har låg ojämlikhet i inkomst och låg 

könsdiskriminering tenderar att ha snabbare ekonomisk tillväxt. Låg jämställdhet är negativ ur 

både ett socialt och ur ett ekonomiskt perspektiv, och är särskilt tydlig i utvecklingsländer. Ett 

sätt att nå jämställdhet är att ta vara på det humankapital som kvinnor besitter, och inkludera 

dem i den formella sektorn (UN Women Watch 2011, s. 2-4). Genom att ta vara på kvinnors 

kunskaper och låta dem vara en del av arbetsmarknaden kommer även marknadseffektiviteten 

att öka (Cuberes och Teignier 2001, s. 1). Många icke-statliga organisationer som arbetar med 

att minska fattigdom och hunger och öka jämställdhet menar att det är viktigt att inkludera 

kvinnor i den formella arbetsmarknaden, bland annat för att nå millenniemålet om jämlikhet 

mellan könen (Hungerprojektet 2016). Ökad handel får oftast olika effekter på kvinnor och 

män som grupper, eftersom de har olika ekonomiska och sociala roller, och olika tillgång till 

resurser på grund av sociokulturella, politiska och ekonomiska faktorer (UN Women Watch 

2011, s. 2-4). Vidare finns det en brist på empirisk forskning när det gäller handel ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Detta beror delvis på att det har varit svårt att hitta statistik och 

kvantitativ data, men även på att det är svårt att fastställa ett orsakssamband mellan specifika 

regler och institutioner och olika utfall (Rönnbäck 2003, s. 19-20). Mycket av den tidigare 

forskningen har undersökt sambandet mellan handel och andra typer av ojämlikhet än just 

ojämlikhet mellan könen, ofta har just ekonomisk fördelning bland befolkningen undersökts. 

Vidare har den tidigare forskningen till stor del undersökt en viss faktor av ojämställdhet, som 

till exempel jämställdhet i enskilda arbetssektorer eller lönediskriminering, vilket inte säger så 

mycket om jämställdheten som struktur och hur den påverkar kvinnors och mäns liv i stort. 

Ett problem med sektorspecifika studier är att man då bortser från de effekter en enskild 

sektor kan ha på andra sektorer. En begränsning med fallstudier, vilket varit vanligt i tidigare 

studier, är att det är svårt att generalisera resultaten till en större population. I denna studie 

består urvalet av analysobjekt av ett flertal länder, vilket ökar generaliserbarheten av studiens 

resultat. Syftet med denna uppsats är att undersöka om handel leder till ökad jämställdhet. 

Genom att undersöka drivkrafterna bakom jämställdhet i utvecklingsländer kan man 

åstadkomma mycket nytta, både i sociala och ekonomiska termer. Därför vill jag undersöka 
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om handel, vilket också ger andra positiva effekter såsom ökad konkurrens, lägre priser för 

konsumenterna och diversifiering av produkter, leder till ökad jämställdhet och en högre andel 

kvinnor på arbetsmarknaden.  

 

Problemformulering: Hur påverkas Gender Inequality Index och andel kvinnor i arbetskraften 

av handel i utvecklingsländer som är medlemmar i WTO? 

 

1.1 Avgränsningar och begrepp 
Denna studie, som bygger på både tvärsnittsdata och paneldata, utgörs av de länder som idag 

är medlemsländer i World Trade Organisation (WTO 2016) och klassificeras som 

utvecklingsländer och länder i utveckling enligt Internationella valutafonden (IMF 2015). För 

att mäta jämställdhet används UNDP:s Gender Inequality Index (GII), vilket kommer att 

förklaras mer ingående i kapitel tre. Sambandet mellan handel och GII undersöks för år 2014. 

I studien undersöks även sambandet mellan handel och andelen kvinnor i arbetskraften under 

2000-2014. Angående de begrepp som används frekvent i uppsatsen vill jag förtydliga 

följande. I uppsatsen används handel och öppenhet som synonyma begrepp, och de definieras 

som handel som andel av ett lands BNP. Ett annat begrepp som används frekvent är 

jämställdhet, vilket syftar till den maktskillnad som finns mellan kvinnor och män i samhället. 

Begreppet jämlikhet handlar inte specifikt om jämlikhet mellan könen, utan syftar snarare till 

andra typer av jämlikhet, till exempel gällande fördelningen av ett lands ekonomiska 

tillgångar. I kapitel tre, fyra och fem används GII (UNDP c) och jämställdhet som synonymer, 

då jag mäter jämställdhet genom GII. När det gäller begreppet utvecklingsländer så tillåts en 

bred definition av begreppet, eftersom det både är utvecklingsländer och ekonomier i tillväxt 

som räknas med i urvalet. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med bakgrundsinformation gällande handel och jämställdhet. Därefter 

presenteras uppsatsen frågeställning och förtydligande angående studiens avgränsningar och 

de begrepp som används frekvent i uppsatsen. I kapitel två redogör jag för relevant 

information om handel och jämställdhet samt sambandet mellan handel och jämställdhet. 

Därefter presenteras tidigare forskning gällande effekten av öppenhet, ekonomisk tillväxt och 

globaliseringens effekt på jämställdhet samt resultaten av forskningen. I avsnitt tre redogör 

jag för de modeller, den data och den metod jag använder mig av. Här finns även mina 

inledande förväntningar på resultaten samt begränsningar med data. Vidare redogör jag för 
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resultatet av regressionerna, samt analyserar de oberoende variablernas effekter. Slutligen 

sammanfattas studiens upplägg, frågeställningen besvaras och förslag för vidare forskning 

inom ämnet ges.  
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2. Handel och jämställdhet 
 

2.1 Handel 
Ett av de allra vanligaste argumenten för att bedriva internationell handel är att öka 

marknadseffektiviteten samt att utnyttja länders komparativa fördelar. Heckscher-Ohlin 

modellen har använts inom mycket forskning för att förstå och förklara handel och handelns 

effekt på arbete och löner. Modellen antar två länder, två produktionsfaktorer och två 

produkter, där en produkt är arbetsintensiv och en är kapitalintensiv. Man antar vidare att ett 

av länderna är rikt på kapital, och det andra landet är rikt på arbete. Länderna kommer då att 

ha en komparativ fördel i att producera en av produkterna, och det kommer gynna dem att 

handla med varandra. Handel är fördelaktigt för ägaren av den rikliga produktionsfaktorn. 

Ökningen i relativpris av den vara som produceras leder till att lönen för den 

produktionsfaktor som används intensivt i produktionen av varan kommer att öka. I ett land 

som har komparativ fördel i att producera produkter med lågutbildad arbetskraft förväntar 

man sig att arbetarnas inkomster kommer att öka (Bussmann 2009, s. 1029). Handel kan även 

öka nyttan hos befolkningen genom att öka antalet produkter och diversifiera utbudet, och 

därmed kan befolkningen, genom handel, konsumera produkter som de inte hade kunnat utan 

handel. Handel tenderar även att öka konkurrensen, och därmed pressa ner priserna, vilket 

också gynnar konsumenterna (Rönnbäck 2003, s. 13). Internationell handel har varit en viktig 

drivkraft för många länders ekonomiska utveckling, även om alla länder inte varit lika 

framgångsrika. Bland annat har länder i Sydostasien nått snabb ekonomisk utveckling genom 

att satsa på exportorienterad produktion, vilket lett till nya arbetstillfällen och mer intäkter till 

staten. Samtidigt som handel kan spela en viktig roll i utveckling och tillväxt, så kan den 

också leda till att ojämlika maktmönster förstärks (Rönnbäck 2003, s. 5).  

 

2.3 Jämställdhet 
Genusrelationer handlar om maktförhållanden mellan kvinnor och män, där kvinnor allt som 

oftast är och har varit underordnade män. Det återspeglas i hemarbete, möjligheten till 

utbildning och ekonomiska tillgångar (Rönnbäck 2003, s. 7-8). I alla världens länder finns en 

arbetsfördelning som är baserad på kön, där kvinnor och män förväntas utföra olika typer av 

arbeten. Det gör att även handel har olika effekt på män och kvinnor. När kvinnor deltar i 

arbetskraften är de inte längre lika beroende av en man som försörjare, och just därför 
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tenderar ökade arbetstillfällen i exportsektorn att leda till ökad jämställdhet (Rönnbäck 2003, 

s. 18). 

 

2.4 Handel och jämställdhet 
Eftersom handel ofta leder till att vissa sektorer i ett land utökas medan andra minskas så drar 

vissa nytta av ökad handel och vissa missgynnas. För enskilda individer handlar det ofta om 

ifall personen har möjlighet att arbeta i en expanderande sektor eller inte. I just 

utvecklingsländer leder handel ofta till en ökad tillverkning av arbetsintensiva 

exportprodukter. När export av till exempel kläder, skor och elektronik ökar så tenderar även 

andelen anställda kvinnor i den formella sektorn att öka (World Bank 2004). Kvinnor 

dominerar vissa exportindustrier som är relativt arbetsintensiva. Vanligtvis anställer dessa 

sektorer ett stort antal arbetare och har relativt låga lönenivåer (Busse och Spielmann 2006, s. 

9). Det är framförallt på två sätt som öppenhet kan förbättra kvinnors liv och välfärd. En 

högre inkomst för staten på en makronivå, och högre inkomster för kvinnor på en mikronivå. 

På en makronivå kan öppenhet bidra till att staten blir rikare och därmed kan spendera mer 

pengar på välfärden, till exempel på sjukvård och utbildning, vilket kan öka jämställdheten i 

landet. Investeringar i välfärden kommer inte bara att höja levnadsstandarden för landets 

befolkning, utan kommer även att bidra till ökad konkurrenskraft för landet på den globala 

världsmarknaden. Internationell handel är en viktig inkomstkälla, särskilt för 

utvecklingsländer. På en mikronivå kan internationell handel öka kvinnors inkomster genom 

att det skapar jobb där kvinnor anställs, vilket också gör att kvinnor kan ha råd att utbilda sig, 

ha råd till bättre sjukvård och blir mer ekonomiskt självständiga. När kvinnor deltar i 

arbetskraften kan det göra att de gifter sig senare och skaffar barn senare, vilket kan öka 

kvinnors hälsa och ge dem möjligheten att fortsätta med högre utbildning. Kvinnors allmänna 

välfärd förväntas öka när de tar en aktiv roll i arbetskraften, vilket möjliggörs om landet har 

en expanderande exportsektor. De negativa sidorna av en expanderande exportsektor är dock 

att kvinnor kan utsättas för mer stress och olyckor om de jobbar under bristfälliga 

arbetsförhållanden. Dessutom får kvinnor ofta utföra dubbelt arbete, då de fortfarande gör det 

mesta av hushållssysslorna och tar hand om barnen utöver att delta i arbetskraften (Bussmann 

2009, s. 1026). Empiriska studier har visat att kvinnors deltagande i arbetskraften har ökat 

med ekonomisk utveckling och handelsliberalisering i många medelinkomstländer. Det har 

också visat sig att glappet mellan mäns och kvinnors deltagande i arbetskraften minskar ännu 

snabbare i utvecklingsländer. Vidare följer en redovisning av den tidigare forskningen om 

sambandet mellan handel och jämställdhet som är central för denna uppsats.  
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2.5 Tidigare forskning 

Mycket av den tidigare forskningen om jämställdhet ur ett ekonomiskt perspektiv, har 

behandlat relationen mellan ekonomisk tillväxt och jämställdhet. Det finns även studier som 

undersökt öppenhet och jämställdhet, men oftast har de då undersökt andel kvinnor i 

arbetskraften, eller lönediskriminering i olika sektorer. Många studier har använt just andel 

kvinnor i arbetskraften för att mäta jämställdhet, men inte undersökt jämställdhet som struktur 

(Kapsos 2005, s. 1). ILO har skapat ekonomiska modeller för att räkna ut index över kvinnors 

arbetande i syfte att fler studier ska göras på ämnet, vilket säger en del om hur undersökt just 

andelen kvinnor i arbetskraften är (Kapsos 2005, s. v). Många studier har undersökt det som 

kallas the feminization U hypothesis, vilken syftar till den u-formade trend mellan andel 

kvinnor som deltar i arbetskraften i ett land, och landets utveckling. När ett lands ekonomi 

först utvecklas från att vara ett samhälle med en till stor del informell ekonomi, till en mer 

industriell och serviceinriktad formell ekonomi, så tenderar andelen kvinnor i arbetskraften att 

minska. Men när ekonomin anpassas till landet, strukturer ändras, utbildningsnivå och 

levnadsstandard höjs, så tenderar kvinnors deltagande i arbetskraften att öka. Denna trend har 

kommit att bli framträdande inom utvecklingsekonomi (Gaddis och Klasen 2013,  s. 2).  

 

Gaddis och Klasen undersöker trender i kvinnors arbete, the feminization U hypothesis och 

sambandet mellan olika sektorers tillväxt och andel kvinnor i arbetskraften. De kommer fram 

till att det inte finns några övertygande bevis för att det finns ett u-format förhållande mellan 

BNP per capita och andel kvinnor i arbetskraften i utvecklingsländer. De menar att det är ett 

lands historiska bakgrund och faktiska tillgångar som är de drivande krafterna för andelen 

kvinnor i arbetskraften, snarare än ekonomiska utvecklingstrender. Tidigare studier menar att 

trenden varit extra tydlig när ett land utvecklas från att främst bestå av jordbrukssektor till att 

bestå av till största delen industriell verksamhet, ett samband som Gaddis och Klasen inte 

bekräftar i sin studie (Gaddis och Klasen 2013, s. 4, 26).  

 

Bussmann undersöker i sin studie hur handelsliberalisering påverkar kvinnors liv. Studien 

innefattar paneldata för 134 utvecklade- och utvecklings-länder under tidsperioden 1970-

2000. Resultatet visar att kvinnors tillgång till utbildning ökar, men att kvinnors generella 

välfärd inte ökar mer än männens. Öppenhet i handel ökade andelen kvinnor i arbetskraften i 

utvecklingsländer, särskilt inom industriella sektorer samt jordbrukssektorn (Kabeer and 

Natali 2013, s. 24). Studiens resultat stödjer därmed inte teorin om att kvinnors välfärd höjs 

genom ekonomisk integration eftersom den allmänna välfärdsnivån i landet höjs. Trots att 
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resultatet visar att öppenhet har en liten positiv effekt på andel kvinnor i grundskolan och i 

vidareutbildning, så ger studien inget stöd för att kvinnors välfärd skulle öka mer än männens. 

Andel kvinnor i arbetskraften ökar med öppenhet i utvecklingsländer, medan andelen kvinnor 

i arbetskraften minskar med öppenhet i OECD-länder (Bussmann 2009, s. 1035). 

 

Henitz undersöker globaliseringens påverkan på anställning och fattigdom ur ett 

genusperspektiv i sin studie (Henitz 2006, s. 33). Diskrepansen mellan andelen kvinnor och 

män som är anställda har direkta effekter på hur väl ekonomin går, och påverkar 

möjligheterna till att eliminera fattigdom. Anställning är ett viktigt incitament för att 

ekonomisk tillväxt ska bidra till att minska fattigdom och ojämlikheten i inkomst. För att nå 

dessa mål och förhålla sig till en alltmer integrerad ekonomi så är kvinnors deltagande i 

arbetskraften en viktig faktor. Arbete som baseras på kön, där män och kvinnor förväntas 

utföra olika typer av arbete, har tydliga effekter på ett lands ekonomiska tillväxt, tillgången 

till jobb samt förutsättningarna till att eliminera de värsta formerna av fattigdom (Henitz 

2006, s. 69). 

 

Forsythe använder sig av GDI (Gender Development Index) som en indikator för 

jämställdhet, vilket innefattar mått på förväntad livslängd, utbildning och tillgång till inkomst. 

De förklarande variabler som ger signifikanta resultat är regionala och religiösa variabler, 

vilka har en negativ påverkan på jämställdhet. Export ger inte signifikanta resultat för 

variation i jämställdhet. De länder som spenderar mer pengar på utbildning tenderar att 

karaktäriseras av högre jämställdhet, vilket tyder på att välfärdsinvesteringar kan spela en mer 

betydande roll för kvinnor än för män (Forsythe 2003, s. 20).  

 

Sammanfattningsvis konstateras att mycket av den tidigare forskningen varit fokuserad på att 

undersöka direkta effekter av ekonomisk tillväxt och handel på jämställdhet, och att inte lika 

många studier varit fokuserade på att undersöka ojämställdhet som struktur. Forskningen 

bekräftar att ökad ekonomisk utveckling inte har ett självklart samband med ökad andel 

kvinnor i arbetskraften. Resultaten bekräftar att högre välfärd har positiv påverkan på 

jämställdhet, även om kvinnor inte nödvändigtvis drar större nytta av välfärdsinvesteringar än 

män. Handel leder till en högre andel kvinnor i arbetskraften i utvecklingsländer, och det finns 

en enighet om att länder måste ta tillvara på sin arbetskraft för att vara konkurrenskraftiga i 

handel och nå ekonomisk tillväxt. När kvinnor och män tillåts delta i ekonomin på lika villkor 

ökar landets ekonomiska tillväxt och möjligheterna till att minska ojämlikheten i inkomst 
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samt fattigdom blir större. Det finns dock en svårighet i att mäta handels effekt på GDI, ett 

index som innefattar flera faktorer av jämställdhet, då resultaten riskerar att bli osignifikanta. 

Eftersom min uppsats undersöker jämställdhet både som struktur, genom GII, och som direkt 

effekt, genom andel kvinnor i arbetskraften, kommer den att bidra med något nytt till den 

nuvarande forskningen.  

 

Vidare följer en redogörelse för val av tidsperiod och urval, en mer detaljerad beskrivning av 

GII och potentiell problematik med indexet. Därefter presenteras de modeller jag använt mig 

av, förväntningar på resultaten av regressionerna samt motivering av variabler och metod. 

Notera att tvärsnittsregression syftar till modell 1, och panelregression syftar till modell 2.  
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3. Data och metod 
 

Tidsperiod och urval 

Jag har valt att genomföra två regressionsanalyser för att både kunna mäta direkta och 

indirekta effekter av export och import. I den första regressionen används tvärsnittsdata med 

GII som beroende variabel från 2014, denna regression benämns som modell 1. År 2014 väljs 

då det inte finns någon tillgänglig data på GII över tid, utan endast för 2014. Det är även ett 

lämpligt år att undersöka eftersom jag i min undersökning vill veta hur sambandet ser ut i 

närtid. Eftersom modell 1 genomförs med tvärsnittsdata, alltså under en punkt i tiden, kan det 

vara svårt att fastställa orsakssamband. Delvis därför genomförs även en analys med 

paneldata, där andelen kvinnor i arbetskraften är den beroende variabeln, vilken kallas modell 

2. Panelregressionen, modell 2, genomförs med observationer från åren 2000-2014. Åren är 

valda för att det är i närtid och för att kunna ta tillvara på effekten av utvecklingen inom 

frihandeln över denna tidsperiod. Slutåret 2014 väljs på grund av att jag undersöker år 2014 i 

tvärsnittsregressionen, och för att datan under de två senaste åren var mycket bristfällig. Jag 

har alltså valt att genomföra två regressionsanalyser i uppsatsen, en med GII som beroende 

variabel och en med andel kvinnor i arbetskraften som beroende variabel. Valet grundas i att 

jag vill undersöka handelns effekter på både ojämställdhet som struktur, och handelns effekt 

på en enskild faktor av ojämställdhet. Urvalet av länder för både modell 1 och modell 2 består 

av länder som klassificeras som länder i utveckling enligt Internationella valutafonden (IMF 

2015), och är medlemsländer i WTO (WTO 2016). WTO är en världshandelsorganisation 

med syfte att harmonisera globala handelsregler och skapa ett gemensamt regelverk för alla 

medlemmar, för att göra det så lätt som möjligt att bedriva handel. Många avtal inom WTO 

har syftet att gradvis liberalisera handeln och minska handelshindren genom att minska tullar 

eller avskaffa tekniska handelshinder (Rönnbäck 2003, s. 14). Både modell 1 och modell 2 

innefattar observationer för samma antal länder, 123 stycken, vilka är redovisade i appendix, 

A.1. 

 

Gender Inequality Index 

För att mäta jämställdhet som struktur så använder jag mig av GII. Indexet bygger på tre olika 

områden av jämställdhet, där totalt fem olika variabler används för att sammanställa indexet. 

Gender inequality index är ett mått på ojämlikhet mellan könen som tar hänsyn till 

reproduktiv hälsa, egenmakt och ekonomisk status. I reproduktiv hälsa räknas mödradödlighet 

och andelen barnafödande tonåringar. I indikatorn egenmakt tar indexet hänsyn till andelen 
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män och kvinnor som är 25 år och äldre med någon form av utbildning, samt representation 

genom andelen kvinnor i parlamentet. Ekonomisk status tar hänsyn till andelen kvinnor och 

män som är 15 år och äldre och deltar i arbetskraften. Ju lägre GII, desto högre är jämlikheten 

mellan kvinnor och män och förlusten i utveckling liten. GII går från 0 till 1, där 0 står för 

fullständig jämställdhet, och 1 står för ingen jämställdhet alls (UNDP b). Gällande GII finns 

det såklart en del begränsningar, då indexet inte fångar upp alla dimensioner av ojämställdhet. 

Exempelvis tar indexet endast upp politisk representation på den nationella nivån, och inte på 

till exempel kommunal nivå. Indexet saknar information om anställning vad gäller 

arbetsmarknaden, och räknar inte med obetalt arbete vilket i stor utsträckning genomförs av 

kvinnor. Bristande tillgång på data gör att ägande av tillgångar, barnomsorg, könsbaserat våld 

och deltagande i samhällets beslutsfattande inte räknas med (UNDP a). Det finns också en 

osäkerhet i om indexet faktiskt mäter det som det säger sig mäta. Det skulle till exempel 

kunna vara så att den höga mödradödligheten framförallt beror på en generellt sett dålig 

sjukvård i landet. På samma sätt skulle den låga andelen män och kvinnor med någon typ av 

vidareutbildning i stor utsträckning kunna bero på att det är väldigt dyrt att studera vidare i 

landet, och därmed att det är främst av ekonomiska skäl som få har en vidareutbildning. Det 

finns därmed en risk att indexet inte mäter ojämställdheten i vissa avseenden, utan att det 

snarare mäter kostnaden eller kvaliteten av vård och utbildning. Det skulle bidra till en 

felaktig bild av hur jämställdheten ser ut. Trots detta utgör indexets alla indikatorer totalt sett 

en maktstruktur som är intressant att undersöka, trots den problematik som kan uppstå vid 

mätningen av en struktur (Gustafsson och Holmqvist 2016, s.10). 
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3.1 Data 
 

Nedan följer specifikationer av de modeller jag har använt. Därefter förklaras och motiveras 

valen av variabler i modellerna. Exakta specifikationer av variablerna redovisas i appendix 

A.2. 

 

Tvärsnittsregression 

 

Gender Inequality Index = 𝛼 + 𝛽1∗Export𝑖 + 𝛽2∗Import𝑖 + 𝛽3∗Tillverkningsindustrin𝑖 + 

𝛽4∗Textil och klädindustrin𝑖 + 𝛽5∗(Export𝑖∗Tillverkningsindustrin𝑖) +  

𝛽6∗(Export𝑖∗Textil och klädindustrin𝑖) + 𝛽7∗BNP per capita𝑖 + 𝛽8∗FDI𝑖 + 𝛽9∗Rättigheter𝑖 

+ 𝛽10∗Subsahariska Afrika𝑖 + 𝛽11∗Mellanöstern och Nordafrika𝑖 + 𝛽12∗Sydostasien𝑖 + 

𝛽13∗Latinamerika och Karibien𝑖 + e𝑖 

 

(Modell 1) 

 

 

Panelregression 

 

Andel kvinnor i arbetskraften = 𝛼 + 𝛽1∗Export𝑖𝑡 + 𝛽2∗Import𝑖𝑡 + 𝛽3∗Tillverkningsindustrin𝑖𝑡 

+ 𝛽4∗Textil och klädindustrin𝑖𝑡 + 𝛽5∗(Export𝑖𝑡∗Tillverkningsindustrin𝑖𝑡) +  

𝛽6∗(Export𝑖𝑡∗Textil och klädindustrin𝑖𝑡) + 𝛽7∗BNP per capita𝑖𝑡 + 𝛽8∗FDI𝑖𝑡 + 

𝛽9∗Utbildning𝑖𝑡 +  𝛽10∗Hälsa𝑖𝑡 + 𝛽11∗Subsahariska Afrika𝑖𝑡 + 𝛽12∗Mellanöstern och 

Nordafrika𝑖𝑡 + 𝛽13∗Sydostasien𝑖𝑡 + 𝛽14∗Latinamerika och Karibien𝑖𝑡 + 𝜆𝑡 + e𝑖𝑡 

 

(Modell 2) 
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3.1.1 Beroende variabler 
 

Gender Inequality Index 

Tvärsnittsregressionen är en multipel regressionsmodell med tvärsnittsdata, där jag främst är 

intresserad av sambandet mellan GII och export samt import. Jag använder mig av GII som ett 

mått på jämställdhet eftersom det inkluderar flera variabler av jämställdhet, och därmed 

fångar en struktur bättre än en enskild variabel. Man skulle såklart kunna välja ut en av de 

indikatorer som indexet mäter, till exempel andelen kvinnor med någon form av 

vidareutbildning, och undersöka om handel leder till att fler kvinnor har någon form av 

vidareutbildning. Men en enskild variabel i sig säger inte något om kvinnors situation i landet 

när det gäller andra faktorer. Det skulle till exempel kunna vara så att fler kvinnor har någon 

form av vidareutbildning, men färre deltar politiskt och har sämre reproduktiv hälsa. Just 

därför är det intressant att använda GII som mått eftersom indexet fångar upp en struktur av 

ojämlikhet mellan könen, vilket en enskild faktor inte hade gjort.  

 

Andel kvinnor i arbetskraften 

Att kvinnor deltar i arbetskraften är en förutsättning för att de ska bli mer ekonomiskt 

självständiga. Länder som tar vara på hela sin arbetskraft och där kvinnor därmed deltar i 

arbetskraften är mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Enligt Heckscher-Ohlin 

modellen förväntas lönerna öka för lågutbildad arbetskraft om ett land har komparativ fördel i 

att producera varor med lågutbildad arbetskraft, vilket ökar den ekonomiska självständigheten 

för kvinnor om de deltar i arbetsmarknaden. Jag undersöker just variabeln andel kvinnor i 

arbetskraften eftersom den, olikt GII, förväntas påverkas direkt av ett lands export och import. 

Man skulle även kunna undersöka till exempel kvinnors löner, som torde påverkas av ett land 

som karaktäriseras av stor export. Men deltagande i arbetskraften förutsätter att kvinnor får 

lön, så därför är det mer intressant att undersöka andel kvinnor i arbetskraften än kvinnors 

löner. Dessutom finns det mycket täckande statistik på just andel kvinnor i arbetskraften, 

vilket ökar tillförlitligheten i studien.  

 

 

 

 

 

 



13	
	

3.1.2 Oberoende variabler 
 

Export och import 

Export och import är de variabler som jag främst är intresserad av att undersöka. Jag halt valt 

att inte använda variabeln handel, utan istället dela upp den som export och import då de 

förväntas ha olika effekter på andel kvinnor i arbetskraften. Export och import förväntas ha 

negativa effekter på GII eftersom att handel och öppenhet tenderar att samverka med 

ekonomisk utveckling och ökad levnadsstandard i länderna. Export och import förväntas 

alltså ha positiva effekter på jämställdhet. Men jag inser även att det kan vara svårt att få 

signifikanta resultat för handels effekt på GII, eftersom indexet innefattar många variabler 

som inte nödvändigtvis påverkas direkt av handel. Förväntningarna på export och imports 

effekt på andel kvinnor i arbetskraften är lite annorlunda. Mina förväntningar på resultatet i 

panelregressionen är att export har en positiv effekt på andel kvinnor i arbetskraften, medan 

import har ett negativt samband med andel kvinnor i arbetskraften. Jag förväntar mig detta 

eftersom att många utvecklingsländers exportsektorer kräver till stor del lågutbildad 

arbetskraft, vilket borde leda till att fler kvinnor deltar i arbetskraften. Import förväntas 

däremot att slå ut sektorer, vilket torde minska andelen kvinnor i arbetskraften. Tidigare 

studier har gått tillväga på ett liknande sätt, men under andra tidsperioder och med andra urval 

av länder (Bussmann 2009, s. 1031). Variablerna mäts som export respektive import av varor 

och tjänster som andel av ett lands BNP.  

 

Tillverkningsindustrin 

I tillverkningsindustrin anställs främst lågutbildad arbetskraft, och eftersom att kvinnor i 

utvecklingsländer ofta är lågutbildade förväntas tillverkningsindustrin att ha en positiv effekt 

på andel kvinnor i arbetskraften och i förlängningen även jämställdheten i landet, och används 

därför i båda regressionerna. Tidigare forskning har har även använt variabeln som 

kontrollvariabel vid undersökningar av effekten av ekonomisk tillväxt på jämställdhet 

(Baliamoune-Lutz 2007, s. 7). Både tvärsnittsregressionen och panelregressionen inkluderar 

tillverkningsindustrin som kontrollvariabel. Variabeln mäts som tillverkningsindustrins 

tillagda värde i procent av landets BNP.  
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Textil- och klädindustrin 

Textil- och klädindustrin, likt tillverkningsindustrin, kräver en till stor del lågutbildad 

arbetskraft, och domineras ofta av kvinnor. Särskilt kvinnor i fattiga länder som tidigare varit 

arbetslösa eller en del av den informella ekonomin har fått anställningen inom textil- och 

klädindustrin (Kyvik Nordås, 2004, s. 1). Kontrollvariabeln används eftersom att den 

förväntas ha en påverkan på andel kvinnor i arbetskraften, och i förlängningen även 

jämställdheten i landet. Därför används den i båda regressionsanalyserna. Statistiken över 

textil- och klädindustrin var bristfällig under tidsperioden jag undersöker, 2000-2014. Därför 

valde jag att skapa ett medelvärde för tidsperioden, genom att addera de värden som fanns 

över 15-årsperioden och dividera med antalet år. Medelvärdet används i både 

tvärsnittsregressionen och panelregressionen. Därmed är det inte värdet från 2014 som 

används i tvärsnittsregressionen, utan ett medelvärde från perioden 2000-2014. Variabeln 

mäts som textil- och klädindustrins tillagda värde i procent av ett lands BNP. 

 

Interaktionsvariabler 

Interaktionsvariabler används för att kontrollera för oberoende variablers effekt på den 

beroende variabeln (Dougherty 2001, s. 213-216). Om export har ett samband med ökad 

jämställdhet så kan man använda en interaktionsvariabel för att undersöka om sambandet blir 

starkare om export kombineras med till exempel en viss industri, som textilindustrin. Två 

interaktionsvariabler, vilka är export och textil- och klädindustrin samt export och 

tillverkningsindustrin, inkluderas i både tvärsnittsregressionen och panelregressionen. Just 

dessa interaktionsvariabler används då kvinnors allmänna välfärd förväntas öka när de tar en 

aktiv roll i arbetskraften, vilket möjliggörs om landet har en expanderande exportsektor som 

kräver lågutbildad arbetskraft. Interaktionsvariablerna förväntas att ha en större positiv effekt 

på både GII och andelen kvinnor i arbetskraften än de oberoende variablerna separat.   

 

BNP per capita 

BNP per capita används för att kontrollera för nivån av ekonomisk utveckling. En ökad 

ekonomisk utveckling leder till att staten får ökade inkomster och därmed kan tillgodose 

befolkningens behov av sociala tjänster, som till exempel utbildning och sjukvård. BNP per 

capita används som kontrollvariabel i både tvärsnittsregressionen och panelregressionen. 

Tidigare forskning har bekräftat sambandet mellan ökad BNP per capita och ökad 

jämställdhet när det gäller utbildning och hälsa, exempelvis Bussmann (Bussmann 2009, s. 

1031). 
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Foreign Direct Investment 

Foreign Direct Investment används för att kontrollera för nivån av ekonomisk integration 

samt för skapandet av arbete i landet. Variabeln har nämligen en koppling till tillväxt i antal 

arbetstillfällen. I förlängningen förväntas den även påverka jämställdhet positivt. Tidigare 

forskning har även använt sig av denna variabel vid undersökningar av jämställdhet 

(Bussmann 2009, s. 1035). Variabeln används som kontrollvariabel i både 

tvärsnittsregressionen och panelregressionen. Foreign Direct Investment mäts som andel av 

ett lands BNP.  

 

Rättigheter 

Juridiska rättigheter påverkar både män och kvinnors liv i stor utsträckning. Starka juridiska 

rättigheter förväntas ha positiva effekter på jämställdheten. Tidigare forskning har kontrollerat 

för nivå av demokrati, politiskt styre (Bussmann) eller civila rättigheter (Kabeer och Natali), 

men jag har använt mig av juridiska rättigheter då jag inte funnit täckande data på tidigare 

nämnda variabler. Datan över juridiska rättigheter var dock mycket bristfällig för perioden 

2000-2014, därför används denna kontrollvariabel endast i tvärsnittsregressionen. Variabeln 

består av ett index som går från 0-12, där 0 är svaga juridiska rättigheter och 12 är starka 

juridiska rättigheter. 

 

Utbildning 

Utbildningsnivån i länder påverkar utbildningsnivån av arbetskraften och ökad utbildning 

tenderar att ha disproportionellt mer positiv påverkan för kvinnor än för män. Variabeln 

används i panelregressionen för att kontrollera för utbildningsnivån i länderna samt för att den 

förväntas ha en positiv påverkan på andel kvinnor i arbetskraften. Den används inte i 

tvärsnittsregressionen eftersom GII, den beroende variabeln, redan innefattar utbildning. I 

tidigare forskning räknas humankapital samt utbildning ofta med som kontrollvariabel. 

Variabeln utbildning mäts som andel kvinnor som påbörjar vidareutbildning, och väljs på 

grund av att den har mest täckande data för mina observationer och tidsperioden.  

 

Hälsa 

Länders tillgång till sjukvård påverkar befolkningens möjligheter till att arbeta och utvecklas. 

Hälsa används endast som kontrollvariabel i panelregressionen, och inte i 

tvärsnittsregressioen då den skulle kunna samverka med den beroende variabeln GII. I indexet 

finns nämligen variabler för hälsa med. Tidigare forskning har inkluderat variabler för 
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förväntad livslängd (Dollar och Gatti), fertilitet och levnadsstandard (Bussmann) används som 

kontrollvariabler för hälsan i landet. Då jag ej funnit täckande data på någon av de tidigare 

nämnda variabler så har jag valt variabeln som mäts som procent av BNP som ett land 

spenderar på sjukvård.  

 

Dummyvariabler 

Dummyvariabler för region används i både tvärsnittsregressionen och panelregressionen. 

Länderna delas in i fyra olika regioner enligt världsbankens kategorisering av länder, vilka är 

Mellanöstern och Nordafrika, Subsahariska Afrika, Sydostasien, Latinamerika och Karibien. 

Europa och Centralasien är referensgruppen till dummyvariablerna. Dummyvariabler är en 

form av egenskapsvariabler, där variabeln endast kan anta två olika värden, 0 eller 1. 

Koefficienterna för dummyvariabler tolkas som effekten av att landet tillhör en viss region i 

jämförelse med referensgruppen (Dougherty 2011, s. 226-227). Genom att inkludera 

dummyvariabler för region så kan man fånga upp om ett område karaktäriseras av vissa 

egenskaper, till exempel låg demokrati, som kan ha påverkan på jämställdhet och andel 

kvinnor i arbetskraften.  

 

3.2 Metod 
 

Multipel regression 

Genom att använda sig av metoden multipel regressionsanalys kan man avgöra de olika 

effekterna som varje variabel har på den beroende variabeln. Regressionskoefficienten beta 

visar marginaleffekten av varje variabel, givet att modellen hålls konstant (Dougherty 2011, s. 

151). Slumptermen e i ekvationen är en stokastisk och normalfördelad variabel som fångar 

upp de potentiella avvikelser som kan finnas mellan ländernas handel och ländernas 

förväntade värde på handel. I ekvationen finns även ett intercept, alfa (𝛼). Jag använder 

programmet e-views för att genomföra regressionsanalyserna, och använder OLS-metoden 

(Ordinary Least Squares), vilket är en metod som används för att avgöra en variabels effekt på 

en annan. Metoden används för att ta fram de mest effektiva, och väntevärdesriktiga, 

skattningarna av regressionskoefficienterna. Antalet observationer överstiger gränsen för den 

centrala gränsvärdessatsen, och därmed antas normalfördelning (Dougherty 2011, s. 85-87, 

74). 
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Endogenitet 

Ett problem med att beräkna handels effekt på jämställdhet och andel kvinnor i arbetskraften, 

är att det är svårt att fastställa ett samband av kausalitet eftersom att handel i sig är en 

endogen variabel (Chakrabarti 2000, s. 3). Endogenitet innebär att en icke observerad variabel 

korrelerar med den observerade oberoende variabeln vi undersöker, till exempel handel,vilket 

får det att se ut som handel står för variationen i jämställdhet, när det egentligen beror på en 

icke observerad variabel (Dougherty 2011, s. 331-332). Genom att använda sig av fixed 

effects minskar man risken för att misstolka resultaten på detta sätt, och regressionen blir 

därmed mer pålitlig. Nedan redogör jag mer ingående vad fixed effects innebär.  

 

Fixed effects 

Om det är så att det finns variabler i feltermerna som är korrelerade med den beroende 

variabeln är det viktigt att man korrigerar för fixed effects. Man inför då en dummyvariabel 

som kontrollerar skillnader mellan länderna både i observerad och icke-observerad data. Den 

data som skiljer sig åt mellan länder samlas då i den så kallade dummyvariabeln. Fixed effects 

gör att interceptet tillåts att variera medan lutningskoeddificenterna är konstanta över länderna 

(Dougherty 2011, s. 518-520). Det finns antagligen landspecifika faktorer som är konstanta 

över tid och som inte kan förklaras med den modellen som jag använder mig av i uppsatsen. 

Exakt vad dessa landspecifika variationer består av är oklart, men ett sätt att hantera dessa är 

genom att addera dummyvariabler till regressionen. Fixed effects fångar mycket av 

variationen i statistiken och korrigerar för den. Detta innebär att man får högre 

förklaringsgrad i regressionen, vilket också minskar risken för endogenitet. I min 

panelregression kontrollerar jag för fixed effects över åren, vilket innebär att dummyvariabler 

för år introduceras i regressionen och fångar de aggregerade tidsserietrender som kan finnas i 

paneldatan (Dartmouth, s. 1-2). Variabeln 𝜆𝑡 i modell 2 står för fixed effects över tid. När det 

gäller variationen mellan länderna har jag fört in regionala dummyvariabler i regressionerna, 

och därmed behöver jag ej använda fixed effects för variationen mellan länderna.  

 

Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär att variansen hos feltermerna inte är konstant. Om variansen är 

jämn råder homoskedasticitet, vilket är önskvärt och förenklar tolkningen av 

regressionsanalysen (Dougherty 2011, s. 280-281). För att undvika heteroskedasticitet i mina 

regressioner har jag i tvärsnittsregressionen genomfört ett test för heteroskedasticitet, vilket 

kallas Breusch-Pagan-Godfrey. Nollhypotesen är att det råder homoskedasticitet, och 
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mothypotesen är att det råder heteroskedasticitet. Testet visade ett Prob. Chi-Square(11) på 

0,2014, vilket är större än 0,05. Detta innebär att jag inte kan förkasta min nollhypotes. Därför 

antar jag att det inte finns någon heteroskedasticitet i tvärsnittsregressionen, och korrigerar 

inte för detta där. Jag kan inte testa för heteroskedasticitet i panelregressionen, då e-views inte 

tillåter för det. Det är dock rimligt att anta att det finns heteroskedasticitet i panelregressionen, 

antingen i länderna, tidsperioden, eller i båda. Det är rimligt att tro eftersom observationerna 

består av ett relativt stort urval av länder som kan vara olika varandra. Jag väljer därför att 

korrigera för heteroskedasticitet i panelregressionen, och har då använt mig av White 

(Diagonal), för att korrigera för både observationerna och tidsperioden.  

 

Autokorrelation 

Autokorrelation innebär att feltermen i en observation inte är oberoende av feltermerna i de 

andra observationerna. Det är främst i tidsseriedata som problemet med autokorrelation 

uppstår. För att vara på den säkra sidan testar jag för autokorrelation i tvärsnittsregressionen 

genom Durbin-Watson-testet, vilket visar ett värde på cirka 2,12. Generellt betyder ett 

Durbin-Watson-värde nära två att det inte finns autokorrelation (Dougherty 2011, s. 436), 

vilket betyder att regressionen inte lider av autokorrelation. I panelregressionen använder jag 

fixed effects över åren, vilket korrigerar för eventuell autokorrelation.  

 

Multikollinearitet 

Det är viktigt att testa för multikollinearitet i modeller där förklarande variabler kan vara 

korrelerade med varandra (Bussmann 2009, s. 1035). Multikollinearitet innebär att två eller 

fler av de oberoende variablerna i regressionsmodellen korrelerar med varandra i hög 

utsträckning. Detta är problematiskt då man inte kan skilja på effekterna av de två variablerna 

på den beroende variabeln (Dougherty 2011, s. 165-166). För att upptäcka om 

regressionsmodellerna lider av multikollinearitet så undersöker jag korrelationerna mellan de 

oberoende variablerna. Resultatet återfinns i appendix A.3 och visar att inga av variablerna 

har oroväckande hög korrelation med varandra. 
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4. Resultat och analys 
Nedan följer resultatet av de multipla regressionsanalyserna. En tolkning och analys av 

resultaten och de förväntade resultaten ges. Avsnittet redogör också för potentiella fel och 

misspecifikationer i modellen och resultaten. Trots att jag valt den mest täckande datan för 

varje variabel så sker en del bortfall, se n i varje regression för exakta observationer som 

inkluderas i regressionen. 

 
4.1 Tvärsnittsregression 
 
Tabell 1. Regressionsresultat för potentiella förklarande variabler för Gender Inequality Index (n=87) 
 
Variabel                                            Koefficient                                            P-värde 

 
 𝛼                                                           0.309269                                              0.0001*** 

 
Export                                                 -0.003334                                               0.0113* 

 
Import                                                   0.002351                                               0.0160* 

 
Tillverkningsindustrin                         0.000279                                                0.9498 

 
Textil och klädindustrin                      -0.00189                                                0.7043 

 
Export∗Tillverkningsindustrin            -3.73E-05                                              0.6613 

 
Export∗Textil och klädindustrin         -5.15E-05                                               0.6588 

 
BNP per capita                                     1.15E-06                                               0.3147 

 
FDI                                                     -0.001627                                               0.5100 

 
Rättigheter                                           0.000598                                               0.8763 

 
Subsahariska Afrika                            0.272193                                               0.0000*** 

 
Mellanöstern och Nordafrika              0.174859                                               0.0002*** 

 
Sydostasien                                         0.203113                                                0.0000*** 

 
Latinamerika och Karibien                 0.146768                                                0.0000*** 

 
 

R-squared                    0.67305    
 

Adjusted R-squared    0.614826 
 

Signifikans på 5 % (*), 1 % (**) och 0,1 % (***). 
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Tvärsnittsregressionen visar att export har en negativ påverkan på GII. Det innebär att om 

export ökar så minskar GII, och ett lågt GII betyder högre jämställdhet i landet. Detta 

eftersom GII går från 0 till 1, där 0 är full jämställdhet. Detta går i linje med de förväntningar 

jag hade på resultaten, då jag förväntade mig att handel, och därmed export, skulle ha positiva 

effekter på jämställdhet, eftersom ett land som handlar mycket ofta förknippas med en större 

öppenhet och ekonomisk utveckling. Import har en positiv påverkan på GII, vilket innebär att 

ökad import leder till höjd GII, och därmed en högre ojämställdhet i landet. Även denna 

variabel är signifikant på 5%-nivå, vilket innebär att vi med 95% säkerhet kan fastställa att 

koefficienten är skild från noll. Att import har negativ påverkan på jämställdhet stämmer inte 

överens med de inledande förväntningar jag hade på resultatet, då jag förväntade mig att både 

import och export skulle ha negativa effekter på GII. En potentiell förklaring till att import har 

positiv effekt på GII, är att många av variablerna i indexet inte direkt påverkas av import. 

Sjukvård, utbildning och politisk representation är inte faktorer som direkt hänger ihop med 

import, men man kanske hade kunnat se en annan effekt om man undersökt GII över tid. Det 

fanns tyvärr ingen möjlighet att göra det, på grund av bristande tillgång på data. Man hade 

kunnat tänka sig att det finns en fördröjning i effekten av importens påverkan på GII, alltså att 

man ser andra effekter på jämställdhet i längden, men att de resultaten inte är framträdande 

under en punkt i tiden. Vidare är inte tillverkningsindustrin eller textil- och klädindustrin 

signifikanta, och inte heller interaktionsvariablerna. Tidigare studier har också haft problem 

med att fastställa handels effekt på jämställdhet, då det är svårt att fastställa ett orsakssamband 

av vad som påverkar vad. Som jag tidigare nämnt så kan det vara svårt att se sambandet av en 

enskilds industris effekt på något så brett som GII, under en punkt i tiden. Vidare är även BNP 

per capita och FDI icke signifikanta variabler. Särskilt BNP per capita är en vedertagen 

kontrollvariabel i tidigare studier och förväntas ha en positiv påverkan jämställdhet. Vad 

gäller FDI kan det icke signifikanta resultatet bero på hur variablerna mäts. Många av de mått 

jag använder mäts som andel av BNP, vilket kan vara missvisande om BNP ökar medan 

värdet på variabeln som mäts hålls konstant. De kontrollvariabler som mäts som andel av 

BNP går att mäta på olika sätt, i absoluta värden och i relativa värden. Måttet andel av BNP 

har valts på grund av att relativa värden är mer jämförbara mellan länderna än absoluta 

värden. Eftersom de flesta av kontrollvariablerna mäts som relativa värden i relation till BNP, 

så är det viktigt att ta i beaktning hur det kan påverka resultaten när BNP ökar och minskar. 

Vidare är inte rättigheter en signifikant kontrollvariabel, vilket kan bero på att det är en 

variabel som tidigare studier inte har använt sig av, och därmed inte är vedertagen på det sätt 

som de andra variablerna är. Tidigare studier på liknande ämne använder sig exempelvis av 



21	
	

demokratiindex, civila rättigheter eller politisk regim för att fånga olikheter mellan länderna 

som kan påverka andelen kvinnor i arbetskraften samt jämställdheten i landet. Jag fann dock 

inte täckande data på detta för just mitt urval. Rättigheter var den variabel jag hittade som det 

fanns allra mest täckande data över, och just därför valde jag att inkludera den. Politisk typ, 

grad av demokrati och juridiska rättigheter kan dock fångas upp, till stor del, av de regionala 

dummyvariabler som jag valt att inkludera, där alla dummyvariabler är signifikanta. Således 

kontrolleras ändå för potentiella regionala skillnader i politik, grad av demokrati och juridiska 

rättigheter, trots att just kontrollvariabeln rättigheter inte är signifikant och vi därmed inte kan 

säga något om dess påverkan på GII. Dummyvariablerna i tvärsnittsregressionen har mer eller 

mindre positiva effekter på GII, där Sydostasien är den variabel som har störst positiv 

påverkan och Subsahariska Afrika den med minst positiv effekt på GII. I jämförelse med 

referensgruppen Europa och Centralasien har alltså de dummyvariabler som inkluderas i 

tvärsnittsregressionen positiva effekter på GII, vilket innebär att GII är högre och att det 

därmed är mer ojämställt i de världsregioner som inkluderas i tvärsnittsregressionen i 

jämförelse med Europa och Centralasien. Förklaringsgraden, R i kvadrat, är cirka 0,67, vilket 

betyder att 67% av variationen i den beroende variabeln GII kan förklaras av de oberoende 

variablerna. Förklaringsgraden är ganska hög, vilket kan förklaras av att det är tämligen 

många förklarande variabler och ett antal dummyvariabler med i regressionen. Det justerade 

förklaringsvärdet kan vara mer sant för regressionen än det icke justerade förklaringsvärdet, 

eftersom den tar hänsyn till antalet oberoende variabler i regressionen. Då är 

förklaringsgraden cirka 5% lägre än det icke justerade värdet, vilket fortfarande är tämligen 

högt.  
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4.2 Panelregression 
 
Tabell 2. Regressionsresultat för potentiella förklarande variabler för andelen kvinnor i arbetskraften  
(n=1090) 

Variabel                                            Koefficient                                            P-värde 
 

𝛼                                                           73.38368                                                 0.0000*** 
 

Export                                                   -0.06830                                                 0.2380 
 

Import                                                   -0.16894                                                 0.0000*** 
 

Tillverkningsindustrin                          -0.61643                                                 0.0002*** 
 

Textil och klädindustrin                       -0.835652                                                0.0000*** 
 

Export∗Tillverkningsindustrin              0.006721                                                0.0287* 
 

Export∗Textil och klädindustrin            0.011029                                               0.0097** 
 

BNP per capita                                       6.58E-05                                               0.3166 
 

FDI                                                         7.46E-02                                               0.4403 
 

Utbildning                                             -0.022905                                              0.3889 
 

Hälsa                                                       0.97731                                                0.0001*** 
 

Subsahariska Afrika                               4.72447                                                 0.0029** 
 

Mellanöstern och Nordafrika              -29.80173                                                 0.0000*** 
 

Sydostasien                                           -1.380853                                               0.3101 
 

Latinamerika och Karibien                   -4.859633                                               0.0000*** 
 

 
 

R-squared                     0.386385 
 

Adjusted R-squared     0.370192 
 

Signifikans på 5 % (*), 1 % (**) och 0,1 % (***). 
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I panelregressionen är export inte en signifikant variabel, vilket innebär att vi måste acceptera 

osäkerheten i skattningen av koefficienten, och vi kan inte säga något om exportens effekt på 

andel kvinnor i arbetskraften. Export är en vedertagen oberoende variabel i tidigare forskning, 

vilket gör resultatet aningen förvånande. Import är en signifikant variabel och har en negativ 

effekt på andel kvinnor i arbetskraften. Detta är i linje med de förväntningar jag hade på 

resultaten med grund i teorin, då import förväntas slå ut vissa sektorer i ett land och därmed 

minska antalet arbetare. Både tillverkningsindustrin och textil- och klädindustrin är 

signifikanta variabler och visar sig ha negativa effekter på andel kvinnor i arbetskraften, där 

textil har en något större negativ effekt i jämförelse. Resultaten går emot de inledande 

förväntningarna. Både tillverkningsindustrin och textil- och klädindustrin efterfrågar till stor 

del lågutbildad arbetskraft, vilket kvinnor i utvecklingsländer ofta är. Resultatet är dock 

intressant då det tyder på att olika industrier inte verkar vara det som påverkar andelen 

kvinnor i arbetskraften, utan snarare andra faktorer. Det kanske allra mest intressanta 

resultatet i panelregressionen är att interaktionen mellan export och tillverkningsindustrin 

samt export och textil- och klädindustrin ger signifikanta resultat, och visar på en positiv 

effekt på andelen kvinnor i arbetskraften. Interaktionsvariabeln för export och textil- och 

klädindustrin ger en något mer positiv effekt än interaktionsvariabeln för export och 

tillverkningsindustrin. Resultaten för interaktionsvariablerna tolkas som att export i 

kombination med storleken på textil- och klädindustrin eller tillverkningsindustrin ger större 

positiv effekt på andel kvinnor i arbetskraften jämfört med vad variablerna gör var för sig. Det 

innebär att en ökning av export i länder som har en stor textil- och klädindustri kommer ha en 

positiv effekt på andel kvinnor i arbetskraften. Med grund i uppsatsens teori och tidigare 

forskning så förväntades interaktionen mellan export och textilindustrin och 

tillverkningsindustrin ha positiva effekter på andel kvinnor i arbetskraften, vilket stämmer 

överens med resultaten. Vidare är BNP per capita och utbildning osignifikanta variabler. Båda 

är vedertagna oberoende variabler i tidigare forskning, och som tidigare nämnts så skulle det 

osignifikanta resultatet kunna bero på endogenitetsproblem. Att variabeln inte är signifikant 

skulle kunna bero på endogenitetsproblem eftersom en del av länderna i studien liknar 

varandra och att variation bland observationerna då uteblir. Utbildning mäts också på olika 

sätt i tidigare studier, och det måttet jag har valt var det mått som det fanns mest täckande data 

på. Detta skulle också kunna vara en bidragande orsak till det osignifikanta resultatet. FDI är 

också en osignifikant variabel, vilket skulle kunna bero på hur variabeln mäts, som andel av 

BNP. Variabeln för hälsa är signifikant och har en positiv effekt på andelen kvinnor i 

arbetskraften. Det stämmer överens med de inledande förväntningarna, då ett lands arbetskraft 
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måste ha tillräcklig sjukvård för att kunna delta i arbetskraften. Vidare är tre av fyra 

dummyvariabler signifikanta, och de har olika effekter på den beroende variabeln. Även här 

är referensgruppen Europa och Centralasien, så resultaten är i jämförelse med denna region. 

Den dummyvariabel som ger den största negativa effekten på den beroende variabeln är 

Mellanöstern och norra Afrika. Dummyvariabeln för Latinamerika och Karibien har en 

mindre negativ effekt, och Subsahariska Afrika är den dummyvariabel som har en positiv 

effekt på andel kvinnor i arbetskraften. Det är intressant att det spelar så stor roll vilken region 

landet tillhör, vilket tyder på att det finns faktorer som skiljer regionerna åt. En 

dummyvariabel fångar upp de regionala skillnader som finns mellan länderna. Det kan vara 

till exempel kulturella, religiösa och demokratiska skillnader som påverkar hur stor andel av 

kvinnorna som deltar i arbetskraften. Slutligen så är förklaringsgraden för panelregressionen 

cirka 39%, vilket innebär att 39% av variationen i den beroende variabeln andel kvinnor i 

arbetskraften kan förklaras av de oberoende variablerna. Jag har även använt fixed effects och 

dummyvariabler i regressionen, vilket fångar mycket av variansen i datasetet och ökar 

robustheten i regressionen. Det justerade förklaringsvärdet som tar hänsyn till antalet 

oberoende variabler är endast en dryg procent lägre än det icke justerade förklaringsvärdet.  
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5. Slutsats 
 

Denna studie har använt data från världsbanken och UNDP för att undersöka om handel leder 

till ökad jämställdhet. Ett brett urval av utvecklingsländer och länder i utveckling under 

tidsperioden 2000-2014, som är medlemmar i WTO, valdes för att undersöka sambandet. 

Uppsatsen börjar med en inledning om sambandet mellan handel och jämställdhet som följs 

av en mer ingående förklaring av handel, jämställdhet och resultat från tidigare forskning. 

Avsnitt två följs av en redogörelse för den data och metod som används. Specifikationer av 

regressionsmodellerna, där variablerna som ingår i regressionsmodellerna motiverades och 

det åtgärder som gjorts för att hantera problematik i datasetet förklarades. Därefter presenteras 

och tolkas resultaten, vilket leder fram till detta, uppsatsens slutsats.  

 

Undersökningen utfördes med hjälp av multipel regressionsanalys, där vissa resultat i 

regressionsmodellerna stödjer de inledande förväntningarna och vissa inte gör det. De relativt 

höga förklaringsgraderna i regressionerna gör att det kan fastställas att de oberoende 

variablerna jag använt mig av förklarar en del av variationen i GII och andelen kvinnor i 

arbetskraften. Jag ämnar att i denna slutsats besvara den inledande frågeställningen, hur GII 

och andel kvinnor i arbetskraften påverkas av handel i utvecklingsländer som är medlemmar i 

WTO. Handel har en tvetydig effekt på GII, eftersom export har en negativ påverkan på GII, 

medan import har en positiv påverkan. Export har alltså en positiv påverkan på jämställdhet 

och import en negativ påverkan på jämställdhet. Gällande andel kvinnor i arbetskraften har 

import en negativ påverkan. Export gav inga signifikanta resultat på den beroende variabeln i 

modell 2. Det kanske allra mest intressanta resultatet visar att export i interaktion med 

tillverkningsindustrin och textil- och klädindustrin har positiva effekter på andelen kvinnor i 

arbetskraften. Ett utvecklingsland skulle alltså kunna bli mer jämställt genom export, och en 

större andel kvinnor skulle delta i arbetskraften om det finns en exportorienterad 

tillverkningsindustri eller textil och klädindustri.  

 

Slutligen är det intressant att interaktionsvariablerna var osignifikanta i tvärsnittsregressionen, 

men signifikanta i panelregressionen. Det visar på svårigheterna att undersöka effekter på en 

strukturell variabel som GII. Även om effekterna blir tydligare när man undersöker en 

variabel som bör ha direkt effekt på den beroende variabeln, fångar GII upp en struktur av 

ojämställdhet, vilket en enskild variabel som andel kvinnor i arbetskraften inte gör. Det finns 

mycket förbättring som kan åstadkommas genom att finna drivkrafterna bakom jämställdhet 
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och jämställa det ojämlika maktmönstret mellan kvinnor och män. Därmed finner jag att det 

vore intressant med vidare forsknings som fokuserar på strukturen av ojämställdhet, och vad 

det är som driver ökad jämställdhet. 
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Appendix 
 
A.1 Utvecklingsländer och länder i utveckling som inkluderas i studien 

Afghanistan  
Albania   
Angola   
Antigua and Barbuda   
Argentina   
Armenia   
Bahrain 
Bangladesh   
Barbados   
Belize   
Benin   
Bolivia 
Botswana  
Brazil  
Brunei Darussalam   
Bulgaria  
Burkina Faso  
Burundi  
Cabo Verde  
Cambodia  
Cameroon   
Central African 
Republic   
Chad   
Chile   
China   
Colombia   
Congo   
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croatia     
Democratic Republic of 
the Congo  

Djibouti   
Dominica   
Dominican Republic 
Ecuador   
Egypt   
El Salvador   
Fiji   
Gabon 
The Gambia 
Georgia   
Ghana   
Grenada   
Guatemala   
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana   
Haiti   
Honduras   
Hungary  
India  
Indonesia  
Jamaica   
Jordan   
Kazakhstan 
Kenya  
Kuwait, the State of   
Kyrgyz Republic  
Lao People’s 
Democratic Republic 
Lesotho   
Liberia 
Madagascar  
Malawi   
Malaysia 

Maldives  
Mali   
Mauritania   
Mauritius 
Mexico  
Moldova 
Mongolia   
Montenegro   
Morocco 
Mozambique   
Myanmar   
Namibia   
Nepal   
Nicaragua   
Niger   
Nigeria   
Oman   
Pakistan   
Panama  
Papua New Guinea  
Paraguay 
Peru  
Philippines  
Poland  
Qatar   
Romania  
Russian Federation   
Rwanda 
Saint Kitts and Nevis  
Saint Lucia   
Saint Vincent & the 
Grenadines 
Samoa   
Saudi Arabia 

Senegal   
Seychelles 
Sierra Leone   
Solomon Islands 
South Africa   
Sri Lanka  
Suriname   
Swaziland 
Tajikistan  
Tanzania   
Thailand   
Togo 
Tonga  
Trinidad and 
Tobago   
Tunisia  
Turkey   
Uganda   
Ukraine  
United Arab 
Emirates  
Uruguay   
Vanuatu  
Venezuela 
Viet Nam   
Yemen   
Zambia   
Zimbabwe   
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A.2 Variabelspecifikationer 
 
Variabel Databas Namn på data 
GII UNDP Gender Inequality Index 

Andel kvinnor i 
arbetskraften 

World Development 
Indicators 

Labor force participation rate, female (% of female 
population ages 15-64) (modeled ILO estimate) 

Export 
World Development 
Indicators World Development Indicators 

Import 
World Development 
Indicators Imports of goods and services (% of GDP) 

Tillverkningsindustrin 
World Development 
Indicators Manufacturing, value added (% of GDP) 

Textil och klädindustrin 
World Development 
Indicators 

Textiles and clothing (% of value added in 
manufacturing) 

BNP per capita 
World Development 
Indicators GDP per capita (current US$) 

FDI 
World Development 
Indicators Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) 

Rättigheter 
World Development 
Indicators Strength of legal rights index (0=weak to 12=strong) 

Utbildning 
World Development 
Indicators School enrollment, secondary, female (% gross) 

Hälsa 
World Development 
Indicators Health expenditure, public (% of GDP) 

𝜆  Period fixed (dummy variables) 
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A.3 Specifikationstester 
 
Test för multikollinearitet, modell 1 
 

 
Expor
t 

Impor
t 

BN
P  FDI 

 
Tillverknin
g 

Texti
l  

 
Rättighete
r 

 
Export*Tillverknin
g 

Export*Text
il  

Export 1 0.66 0.36 
0.1

7 0.09 0.01 -0.12 0.68 0.24 

Import 0.66 1 
-

0.12 
0.4

5 0.001 0.02 0.11 0.45 0.21 

BNP per capita 0.36 -0.12 1 

-
0.0

7 -0.02 -0.03 -0.25 0.18 0.03 

FDI 0.17 0.45 
-

0.07 1 -0.2 -0.12 0.13 -0.008 -0.07 

Tillverkning 0.09 0.001 
-

0.02 -0.2 1 0.28 -0.12 0.71 0.27 

Textil  0.01 0.02 
-

0.03 

-
0.1

2 0.28 1 -0.03 0.17 0.92 

Rättigheter -0.12 0.11 
-

0.25 
0.1

3 -0.12 -0.03 1 -0.05 0.004 

Export*Tillverknin
g 0.68 0.45 0.18 

-
0.0

1 0.71 0.17 -0.05 1 0.33 

Export*Textil  0.24 0.21 0.03 

-
0.0

7 0.27 0.92 0.004 0.33 1 
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Test för multikollinearitet, modell 2 
 

 Export 
 
Import 

 
BNP FDI 

 
Tillverkning Textil 

 
Utbildning Hälsa Export*Textil 

Export* 
Tillverkning 

Export 1 0.63 0.35 0.22 0.12 
-

0.003 0.29 0.18 0.19 0.65 
Import 0.63 1 -0.13 0.42 0.01 -0.03 0.08 0.28 0.12 0.42 
BNP 0.35 -0.13 1 0.05 -0.06 -0.03 0.46 0.07 0.01 0.1 
FDI 0.22 0.42 0.05 1 -0.25 -0.09 0.14 0.13 -0.04 -0.05 

Tillverkning 0.12 0.01 -0.06 
-

0.25 1 0.21 0.14 0.07 0.18 0.76 

Textil -0.003 -0.03 -0.03 
-

0.09 0.21 1 0.2 -0.05 0.92 0.1 
Utbildning 0.29 0.08 0.46 0.14 0.14 0.2 1 0.3 0.21 0.2 
Hälsa 0.18 0.28 0.07 0.13 0.07 -0.05 0.3 1 -0.009 0.18 

Export*Textil 0.18 0.12 0.01 
-

0.04 0.18 0.92 0.21 
-

0.009 1 0.2 
Export* 
Tillverkning 0.65 0.42 0.1 

-
0.05 0.76 0.11 0.2 0.19 0.2 1 

 
 
 
 
	


