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ABSTRACT 

 
Essay in Political Science, C-level, Frida Johnsson, Spring Semester 2010. 

Supervisor: Arne Larsson 

 

“Democracy 

A study of democracy index and their possible limitations” 

 

This essay is about democracy and how a democracy index can be used as a tool to illustrate 

the gap between reality and ideal. The purpose of this study can be expressed by two research 

questions: Does the Economist Intelligence Unit's (EIU) democracy index illustrate the 

distance between reality and the ideal of democracy presented by Dahl? and Can the  EIU's 

democracy index be modified by a) internal adjustments and b) using the variables included 

in World Economic Forum’s (WEF) equality index?  

 

By using a combination of theories (Dahl’s theory of democracy, Rawls theory of justice and 

chosen theories critical to liberal democracy) as an analytical framework the following two 

questions have been answered: 

1) Which of the variables included in the EIU's democracy index have the 

potential to capture the level of political equality? 

    2) Which of the variables included in the WEF’s equality index have the 

potential to capture the degree of political equality? 

 

By using a quantitative method the study’s third and last question has been answered: 

3) How strong is the rank correlation between the EIU’s democracy index and 

the WEF’s equality index, that is; how strong is the rank correlation coefficient (rho)? 

 

The data presented by the WEF’s equality index indicate that women are systematically 

discriminated against as a group. From a democratic perspective the EIU may need to 

measure inequalities at a group level in order to capture the lack of political equality between 

individuals. By reformulating some of the EIU’s variables, by revising the EIU’s point system 

and by using the variables included in the WEF's equality index to extend EIU’s democracy 

index, the chances of capturing the gap between reality and the ideal of democracy presented 

by Dahl would likely increase.       
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1. Inledning 

 

1.2 Bakgrund 

Vilka är folket och hur skall de styra(s)? Grekernas definition av demos resulterade i att 

kvinnor, barn och utlänningar exkluderades från den demokratiska process vari infödda män 

beslutade om gemensamma angelägenheter. Den representativa demokratins spridning på 

1800-talet möjliggjorde en applicering av demokrati, om än i omvandlad form, från 

stadsstaten till nationalstaten. Tankar kring individuella fri- och rättigheter började ta form.
1
 

En av tidernas mest erkända demokratiteoretiker, Robert A. Dahl, menar att demokratin vilar 

på ett antal grundläggande antaganden. Ett av dem är den starka jämställdhetsprincipen 

”[a]ntagandet att en betydande del av alla vuxna är tillräckligt kvalificerade att styra sig 

själva”.
2
 I linje med detta antagande har ”demos” i många länder successivt utvidgats till att 

omfatta samtliga
3
 vuxna genom införandet av allmän rösträtt. ”The international community 

should support the strengthening and promoting of democracy, development and respect for 

human rights and fundamental freedoms in the entire world.”
4
 Citatet är hämtat från FN:s 

världskonferens i Wien 1993 där världssamfundet ställer sig bakom målet att främja 

demokrati och demokratiska värderingar. Förutom att främja demokrati har världssamfundet 

enats om att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket bland annat framkommer av 

det tredje millenniemålet
5
 i FN:s millenniedeklaration som antogs av 189 medlemsstater år 

2000.
6
 Genom olika resolutioner och deklarationer råder konsensus kring vilka kriterier som 

demokrati - om inte annat så i sin minimalistiska form - ställer på nationalstaten och som inte 

sällan betecknas liberal (representativ) demokrati
7
. Förutom krav på allmänna och fria val 

innefattar styrelseskicket liberal demokrati vissa grundläggande politiska, medborgerliga och 

mänskliga fri- och rättigheter.
8
  

                                                 
1
 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.39ff. 

2
 Ibid. s.110. 

3
 Brottslingar och icke-medborgare är exempel på grupper som utgör undantag från ”samtliga”. 

4
 A/CONF.157/23, “Vienna Declaration and Programme of Action”, United Nations: General Assembly, 1993. 

5
 “The Millennium Development Goals Report 2009”, United Nations department of Economic and Social 

affairs (DESA), New York: 2009, s.18-23. 
6
 Ibid. s.54. 

7
 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, (26 april 2010), s.16. 

8
 ”Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2009 om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser”, 

Resolution antagen av Europaparlamentet, Strasbourg: 2009. 
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Demokratiteoretiker refererar inte sällan till Dahl. I många fall är det dock Dahls 

verklighetsbeskrivning polyarki framför Dahls idealtyp demokrati som återges, vilket medför 

en tendens till att bortse från sambandet dem emellan.
9
 Det jag i denna studie vill ta fasta på är 

de grundläggande värden och principer som Dahl lyfter fram som oskiljaktiga från 

demokratin. Dessa värden genomsyrar nämligen många av de deklarationer och resolutioner 

som världssamfundet har enats kring.
10

 Det man kan ana är att många demokratiteoretiker 

bortser från varför Dahl väljer att skilja på demokrati (ideal) och polyarki (verklighet); 

nämligen för att möjliggöra en bedömning av avståndet mellan verklighet och ideal, vilket i 

sin tur kan användas som ett redskap för att åstadkomma ett minskande avstånd dem 

emellan.
11

 Det faktum att Dahls polyarki många gånger används som ett synonym till 

demokrati gör att Dahls demokratiteori används på ett ofullständigt sätt, själva poängen att 

använda sig av ett analysverktyg - här polyarki, där länder klassificeras som polyarki 

alternativt icke-polyarki, eller om man så vill ”mer eller mindre” polyarkier - är att ha något 

att ställa mot idealet, här demokrati. När polyarki används som en synonym till demokrati 

mister analysverktyget sin funktion, där bedömningen riskerar att bli skev. När länder 

felaktigt klassificeras som demokratier (istället för polyarkier) riskerar vi att tro att målet är 

uppnått istället för att se det gap som fortfarande existerar mellan verklighet och ideal, vilket i 

sin tur försvårar ett fortsatt problematiserande av både hur vi uppfattar verkligheten samt 

demokratiidealet som sådant.   

 

Politisk jämställdhet är något som Dahl ständigt återkommer till i ”Demokratin och dess 

Antagonister”.
12

 Att vara politiskt jämställd innebär att demos omfattar i princip samtliga 

vuxna, att samtliga medborgare skall ha lika möjligheter till politiskt deltagande, till lika 

rösträtt och till ”att upptäcka och begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes 

intressen”
13

 (upplyst förståelse) samt att demos ska ha slutlig kontroll över dagordningen.
14

 

Politisk jämställdhet innebär alltså enligt Dahl att samtliga medborgare skall ha lika 

möjligheter till en rad rättigheter. Dahls demokratiideal skiljer sig här distinkt från 

                                                 
9
 Se t.ex. Dowding, K., Goodin, E, R., Pateman, C. (Edt.), Justice and Democracy Essays for Brian Barry, UK: 

2004, kap.1, The Economic Unit, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The 

Economist, s.15, samt Hydén, R. (red.), Demokratisering i tredje världen, Lund: 1998, s.32 där T. Rindefjäll för 

ett resonemang i linje med mitt även om hon själv väljer att jämställa Dahls polyarkibegrepp med demokrati. 
10

 Se t.ex. A/RES/56/96, United Nations: General Assembly, ”Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 

2009 om främjande av demokrati i EU:s yttre förbindelser”, Europaparlamentet,  samt, ”De mänskliga 

rättigheterna”, Regeringskansliet. http://www.manskligarattigheter.gov.se, (26 april 2010). 
11

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.123, 132f, 147. 
12

 Ibid., s.146, 167, 199, 239, 241, 255, 277-278, 326, 341, 353f, 357f samt 372f. 
13

 Ibid., s.126. 
14

 Ibid., s.123-129, 145. 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/
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minimalistiska definitioner där teoretiker i första hand fokuserar på formella fri- och 

rättigheter samt på valprocessen. För att uppnå ett samhälle där medborgare har lika 

möjligheter att delta i det kollektiva beslutsfattandet menar Dahl att medborgarna förutom att 

uppfatta varandra som politiskt jämställda
15

 måste ges ”tillgångar som ger dem möjlighet att 

delta som jämställda medborgare i det kollektiva beslutsfattande som de är bundna av.”
16

 

Logiken sätter i sin tur press på att man i en demokrati tar hänsyn till de faktorer som 

förhindrar lika möjligheter.
17

 Dahl hävdar konsekvent att idealet demokrati förutsätter 

ekonomisk och social jämlikhet med hänvisning till att ”»lika möjligheter« betyder just »lika 

möjligheter«”.
18

 

 

En av demokratiteoriernas största auktoriteter hävdar alltså att en av demokratins 

grundläggande krav är att det råder politisk jämställdhet, vilket förutsätter såväl social som 

ekonomisk jämställdhet bland individer. Om det råder jämställdhet mellan individer är det 

rimligt att anta att det också råder jämställdhet mellan de två största, nästintill jämstora 

grupperna i samhället. Världssamfundets enande kring millenniemålen tyder på att idealet är 

långt ifrån uppnått.
19

 Dahl hävdar heller ingenting annat än att demokratiidealet förmodligen 

är tämligen ouppnåeligt men menar bestämt att ett ideal, som tidigare nämnt, är ett 

betydelsefullt verktyg dels för att bedöma verkligheten samt dels för att åstadkomma ett 

närmande mot idealet.  

 

I världssamfundets arbete kring att sprida demokrati och demokratiska värden används olika 

demokratiindex som indikatorer på hur utvecklingen ser ut i olika länder. Det mest kända 

demokratiindexet levereras av Freedom House
20

 medan den brittiska ekonomiska och 

politiska tidskriften The Economist har utmanat Freedom House genom att utge ett eget 

demokratiindex med motiveringen att det finns ett behov av att mäta demokrati baserat på en 

breddad demokratidefinition, innehållande såväl form som innehåll. EIU menar att övriga 

demokratiindex inte mäter graden av verklig eller substantiell demokrati tillräckligt väl.
21

 

                                                 
15

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.341. 
16

 Ibid., s.196, Min kursivering. 
17

 Ibid., s.129f, 147 och 199f. 
18

 Ibid., s.130. 
19

 “The Millennium Development Goals Report 2009”, United Nations department of Economic and Social 

affairs (DESA), New York: 2009, s.18-23. 
20

 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, (26 april 2010), s.15. 
21

 Ibid. s.15f. 
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Medan Freedom House år 2008 klassificerade fyrtioåtta länder som ”fria”
22

 menade 

Economist Intelligence Unit (EIU)
23

 att trettio länder var ”fullständiga demokratier”.
24

 

 

1.3 Problembild 

En liten summering så här långt; världssamfundet har enats om att sprida demokrati och 

demokratiska värderingar. Idealet demokrati handlar onekligen om samtliga individers lika 

möjligheter till inflytande över gemensamma beslut. Dahls åtskillnad mellan ideal och 

verklighet kan fylla en betydelsefull funktion i strävandet att närma sig demokrati. EIU har 

nyligen utmanat Freedom House genom att ge ut ett demokratiindex i syfte att ge demokratins 

innehåll större tyngd. Det är dags att ringa in undersökningens problembild. Samma år som 

EIU klassificerade trettio länder som fullvärdiga demokratier
25

 visade World Economic 

Forum (WEF), genom sitt jämställdhetsindex
26

 ”The Global Gender Gap Report 2008”, att 

ekonomiskt deltagande och möjligheter, är fördelade på ett sådant sätt att män som grupp, 

gynnas framför kvinnor som grupp, i undersökningens samtliga hundratrettio länder.
27

 Vidare 

bedöms Finland vara undersökningens mest jämställda land inom området politiskt inflytande, 

med 0,5577 poäng på en skala 0-1.
28

 Poängen innebär att kvinnor som grupp bedöms besitta 

knappt 56% av den makt och inflytande som män som grupp besitter inom det nämnda 

området, dvs. ”genusgapet”
29

 utgör drygt 44 %; i det bäst rankade landet.
30

 Trots detta 

bedömde EIU att Finland är en fullvärdig demokrati. Med en sammanlagd poäng på 9,25 av 

10.0 är Finland undersökningens sjätte mest demokratiska land bland totalt hundrasextiosju 

länder.
31

  

 

Sociala och ekonomiska ojämlikheter kommer med största sannolikhet inte att försvinna, 

vilket enligt Dahls logik omöjliggör att demokratiidealet uppfylls. Jag tar dock fasta på Dahls 

resonemang kring det värdefulla i att använda idealet demokrati som ett mål samt än 

                                                 
22

 ”Tables and chartes”, Freedom House, www.freedomhouse.org, (25 April 2010). 
23

 EIU är The Economist:s analysenhet som levererar demokratiindexet ”The Economist Intelligence Unit’s 

Index of Democracy”. 
24

 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 2008, s.2. 
25

 Ibid., s.4. 
26

 En av de bredaste undersökningarna i sitt slag, innefattande ett stort antal länder samt mätpunkter, se även 

1.7.1 Material. 
27

 Hausmann R., etal., ”The Global Gender Gap Report 2008” World Economic Forum, Schweiz: 2008, s.12. 
28

 För närmare beskrivning av WEF:s metod, se 3.1.3 EIU:s Metod. 
29

 Fri översättning av “gendergap”. 
30

 Hausmann R., etal., ”The Global Gender Gap Report 2008” World Economic Forum, Schweiz: 2008, s.13. 
31

 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 2008, s.4ff. 

http://www.freedomhouse.org/
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viktigare; som ett analysverktyg. Världssamfundet strävar efter att sprida demokrati och dess 

grundläggande värden samtidigt som bland annat EIU:s demokratiindex talar om hur långt vi 

har nått i denna strävan. Det jag ställer mig frågande till är huruvida EIU:s index avspeglar en 

så heltäckande bild som möjligt av gapet mellan verklighet och ideal. Detta då EIU till 

exempel klassificerar Finland som en fullständig demokrati trots att hälften av befolkningen i 

samma land innehar drygt 78% större andel av högre politiska poster
32

 än  den andra hälften 

av befolkningen. 

 

1.4 Syfte 

Denna undersökning bygger på en premiss att idealet demokrati förutsätter politisk 

jämställdhet, vilket i sin tur förutsätter såväl social som ekonomisk jämställdhet bland 

medborgarna. Logiken bygger på Dahls demokratiteori. Jag väljer vidare att anamma Dahls 

syn på förhållandet mellan verklighet och ideal, där förhållandet kan anses fylla en viktig 

funktion i världssamfundets strävan efter demokrati.  

 

Med denna undersökning syftar jag till att utvärdera EIU:s demokratiindex ur ett 

demokratiskt perspektiv
33

  samt ge förslag på hur indexet eventuellt kan modifieras. 

 

1.5 Frågeställning 

En utvärdering av EIU:s demokratiindex innebär här att bedöma huruvida indexet fångar 

gapet mellan verklighet och Dahls demokratiideal. Syftet kan uttryckas i form av två 

forskningsfrågor: 

 

Forskningsfrågor 

1. Avspeglar EIU:s demokratiindex avståndet mellan verklighet och Dahls demokratideali?   

2. Kan EIU:s demokratiindex modifieras med hjälp av a) interna justeringar samt b) WEF:s 

variabler? 

 

                                                 
32

 Parlamentsplatser, ministerposter samt stats- eller regeringschef under de senaste 50 åren. 
33

 Mitt demokratiska perspektiv bygger på Dahls demokratiteori, se Dahls demokratiideal under 1.6 Definitioner 

samt teoriavsnittet 2.1 Dahls demokratibegrepp. 
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Verklighet och ideal är två abstrakta begrepp. För att greppa dynamiken dem emellan har jag 

valt att fokusera på huruvida EIU:s index fångar graden av politisk jämställdhet. Politisk 

jämställdhet
34

 syftar här på ett förhållande på individnivå, där medborgare antas ha lika 

möjligheter till deltagande och inflytande över gemensamma beslut, vilket i sin tur är 

förutsättningen för Dahls demokratiideal. Om politisk jämställdhet råder på individnivå följer 

rimligen att politisk jämställdhet också råder mellan de två största, jämstora grupperna i 

samhället; kvinnor och män. Förhållandet mellan grupperna kvinnor och män står i denna 

undersökning som måttstock för huruvida EIU fångar medborgarnas lika möjligheter på 

individnivå.  

 

De två forskningsfrågorna kan brytas ned i tre undersökningsfrågor: 

 

Undersökningsfrågor: 

1) Vilka av de variabler som ingår i EIU:s demokratiindex har potential att fånga graden av 

politisk jämställdhet? 

2) Vilka av de variabler som ingår i WEF:s jämställdhetsindex har potential att fånga graden 

av politisk jämställdhet?  

3) Hur stark är rangkorrelationen, dvs. vilket värde antar rangkorrelationskoefficienten (rho), 

mellan EIU:s demokratiindex och WEF:s jämställdhetsindex? 

 

1.6 Definitioner 

Dahls demokratiideal 

Enligt Dahl innebär demokrati att samtliga medborgare ges ”möjlighet att delta som 

jämställda medborgare i det kollektiva beslutsfattande som de är bundna av.”
35

 

 

Demokratiskt perspektiv 

Mitt demokratiska perspektiv innebär att jag utnyttjar förhållandet mellan verklighet och 

Dahls demokratiideal, detta för att kunna säga något om det förstnämnda.  

 

                                                 
34

 Jfr. diskussionen kring jämställdhet under jämlikhet under 1.5 Definitioner. Politisk jämställdhet på 

inidividnivå kan här ges samma innebörd som politisk jämlikhet. 
35

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.196, Observera min kursivering. För 

vidare utveckling se teoriavsnittet 2.1 Dahls demokratibegrepp. 
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Formella kontra reella möjligheter till politiskt inflytande 

Formella möjligheter handlar om demokratins form, där ett konstitutionellt ramverk 

garanterar fria och rättvisa val samt i den liberala demokratin en rad medborgerliga fri- och 

rättigheter (t.ex. åsikts-, yttrande-, förenings-, och religionsfrihet). Reella möjligheter kopplas 

här samman med demokratins innehåll där sociala, ekonomiska och/eller kulturella 

möjligheter kan tänkas hindra en medborgares reella möjligheter.
36

 

 

Jämställdhet och jämlikhet 

Jämställdhet innebär här ”att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom livets alla områden”
37

 I det svenska språket skiljer man ofta på jämställdhet 

och jämlikhet. Medan jämställdhet fokuserar på maktrelationen mellan kvinnor och män 

handlar jämlikhet om allas lika värde.
38

 ”I politiska sammanhang avser termen [jämlikhet] 

ibland även individernas lika inflytande och lika sociala förhållanden.”
39

 Det senare kan 

jämföras med Dahls definition av politisk jämställdhet.  

 

Politisk jämställdhet 

Att vara politiskt jämställd innebär enligt Dahl att demos omfattar i princip samtliga vuxna 

och att dessa skall ha lika möjligheter till effektivt deltagande, lika rösträtt vid det slutliga 

avgörandet, upplyst förståelse samt kontroll över dagordningen.
40

  

 

1.7 Metod samt operationalisering 

För att besvara den första och andra undersökningsfrågan kommer en kvalitativ metod att 

användas. Dahls demokratiteori tillsammans med utvalda kritiska teorier kopplat till 

demokrati, dvs. undersökningens teoretiska ramverk, kommer att användas som analysverktyg 

i syfte att utreda om och i så fall vilka av indexens variabler som kan tänkas fånga graden av 

politisk jämställdet.
41

 Av naturliga skäl kommer operationaliseringen av politisk jämställdhet 

att skilja sig något vad gäller de variabler som ingår i EIU:s index jämfört med de som ingår i 

WEF:s index. Detta för att indexens explicita syften skiljer sig åt. Medan EIU försöker att 

                                                 
36

 Jfr. Teresia Rindefjälls bidrag i Hydén, R. (red.), Demokratisering i tredje världen, Lund: 1998, kap.2. 
37

 ”Jämställdhet”, Nationalencyklopedin, www.ne.se, (19 april 2010). 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
40

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.123-129 och 145f. För en utveckling av 

politisk jämställdhet, se 2.1 Dahls demokratibegrepp. 
41

 Här Dahls definition av politisk jämställdhet. 

http://www.ne.se/
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fånga graden av verklig/substantiell demokrati försöker WEF att fånga graden av jämställdhet 

mellan kvinnor och män inom fyra områden. För att bedöma vilka av EIU:s variabler som har 

potential att fånga graden av politisk jämställdhet kommer jag framförallt att titta på frågornas 

formuleringar samt det poängsystem som används. Jag kommer att granska vart och ett av 

EIU:s variabler utifrån frågan Kan variabeln tänkas fånga huruvida hälften av befolkningen 

har lägre möjligheter till politiskt inflytande och deltagande än andra hälften? För att 

bedöma WEF:s variabler kommer jag att fokusera på huruvida det som variablerna mäter kan 

tänkas påverka individers grad av reella möjligheter till politiskt inflytande och makt.  

 

För att besvara den tredje undersökningsfrågan kommer en kvantitativ metod av typen 

korrelationsanalys
42

 att användas, detta för att få fram rangkorrelationen mellan EIU:s 

demokratiindex och WEF:s jämställdhetsindex. De index som används i analysen bygger på 

data från år 2008, detta då EIU inte har levererat något nyare index. Genom att använda 

formeln 1 - 6∑d
2 

/ N
3
-N kan jag få fram Spearmans rho, dvs. rangkorrelationskoefficienten, 

som anger hur starkt sambandet är mellan EIU:s sätt att rangordna efter enheten demokrati 

och WEF:s sätt att rangordna efter enheten jämställdhet. Rho kan anta ett värde mellan -1 och 

1. Värdet 0 innebär att det inte finns något samband mellan rangordningarna.medan de två 

ytterligheterna (-1 och 1) innebär att det finns ett perfekt negativt alternativt positivt samband. 

Medan 1 innebär att länderna rangordnas på precis samma vis innebär -1 att rangordningarna 

är fullständigt motsatta, dvs. ju högre x desto lägre y. I denna undersökning skulle -1 innebära 

att ju högre ett land hamnar i EIU:s rangordning gällande demokrati, desto lägre skulle landet 

hamna i WEF:s rangordning gällande jämställdhet. Ju närmare rho antar värdet 1, desto mer 

lika kan ländernas rang/placering förväntas vara i EIU:s och WEF:s index. Med andra ord; ju 

närmare rho antar värdet 1 desto högre grad kan EIU:s index anses avspegla graden av 

politisk jämställdhet enligt Dahls definition. 

 

Svaren på de tre undersökningsfrågorna kommer tillsammans att möjliggöra ett resonemang 

kring undersökningens två forskningsfrågor.
43

 

 
 

                                                 
42

 Metoden är hämtat från Othar Hellvik, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, Lund: 1984, s.203, 

207f.  
43

 Följaktligen kan undersökningens syfte uppfyllas genom att undersökningens frågeställningar besvaras. 
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1.7.1 Material  

Trots att Freedom House levererar det mest välkända demokratiindexet har jag valt att 

utvärdera EIU:s index. EIU utmanar explicit Freedom House, med motiveringen att det finns 

ett behov av en mer breddad definition av demokrati. EIU gör anspråk på att leverera ett mer 

verkligt mått av demokrati,
44

 vilket för denna undersökning gör EIU:s demokratiindex 

intressant samt mer relevant än andra index. På liknande sätt finns det fler jämställdhetsindex 

än det utgivet av World Economic Forum. UNDP ger exempelvis ut Gender Empowerment 

Measure (GEM)
45

. Det som utmärker WEF:s index
46

 är dess breda omfattning. WEF:s 

jämställdhetsindex är mer heltäckande; innefattande fler länder, fler områden samt fler 

indikatorer än GEM. UNDP ger även ut Gender-related Development Index (GDI)
47

 som 

felaktigt kan uppfattas som ett jämställdhetsindex. GDI är endast ett justerat mått av Human 

development index (HDI) där poängavdrag görs om kvinnors resultat inom undersökningens  

områden
48

 är lägre än mäns resultat i ett specifikt land. UNDP förtydligar att GDI inte skall 

uppfattas som ett jämställdhetsindex eftersom indexet inte innehåller uppgifter om 

förhållandet mellan kvinnor och män i form av en könskvot.
49

 WEF å andra sidan anger 

könskvoter i fyra områden; utbildning, ekonomi, politik samt hälsa.  

 

1.7.2 Materialkritik 

Dessvärre sätter denna undersöknings ringa omfattning gränser. I min diskussion kring idealet 

demokrati och kring demokratibegreppets koppling till rättvisa har jag framförallt valt att 

använda mig av Dahl och Rawls. Detta för att Dahl utgör en av de största auktoriteterna inom 

demokratiteorin medan Rawls utgör detsamma inom rättviseteorin. Trots att det kan tyckas 

svårt att motivera varför jag inte skulle använda mig av Dahl och Rawls utesluter valet av 

teoretiker inte att användningen av fler teoretiker skulle vara att föredra. Inte minst för att 

synliggöra, samt eventuellt föra en diskussion, kring den kritik som har riktats mot både Dahls 

och Rawls teorier. 

                                                 
44

 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf, (26 april 2010), s.14ff. 
45

 Human Development Reports, “Measuring inequality: Gender-related Development Index (GDI) and Gender 

Empowerment Measure (GEM)” UNDP, www.hdr.undp.org, (27 maj 2010).  
46

 Hausmann R., etal., ”The Global Gender Gap Report 2008” World Economic Forum, Schweiz: 2008. 
47

 Ibid. 
48

 Förväntad livslängd, kunskap/utbildning samt BNP/capita. 
49

 “Human Development Indices: A statistical update 2008”, UNDP, 2008, s.15f. 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf
http://www.hdr.undp.org/
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1.7.3 Validitet och reliabilitet  

Undersökningens syfte, undersökningsfrågor och metodologiska tillvägagångssätt är 

avgörande för undersökningens validitet, dvs. om jag mäter det jag ämnar mäta. Då 

undersökningen består av två typer av metoder, en kvalitativ och en kvantitativ, finns det 

olika aspekter att ta hänsyn till. Vad gäller undersökningens kvalitativa metod behöver de 

frågor som jag ställer till undersökningens valda texter vara ”rimliga empiriska indikatorer på 

det fenomen/…/[som jag] vill undersöka”.
50

 Fenomenet jag vill undersöka är ett mätverktygs 

möjlighet att avspegla gapet mellan verklighet och demokrati. Då Dahls demokratiideal 

förutsätter politisk jämställdhet ställer jag frågor kring huruvida EIU:s index fångar denna 

aspekt. Valet av undersökningsobjekt: EIU:s demokratiindex känns relevant som 

undersökningsobjekt i förhållande till undersökningens syfte då EIU syftar till att mäta graden 

av verklig demokrati på ett mer adekvat sätt än andra index.  

 

En kvantitativ metod (korrelationsanalys) används för att besvara den tredje 

undersökningsfrågan Hur stark är rangkorrelationen, dvs. vilket värde antar 

rangkorrelationskoefficienten, mellan The Economists demokratiindex och World Economic 

Forums jämställdhetsindex? Validiteten torde vara hög då rangkorrelationskoefficienten 

(Spearmans rho) är ett lämpligt och väletablerat mått. Vad gäller undersökningens valda index 

och dess reliabilitet i form av underbyggande data förlitar jag mig på det faktum att både The 

Economist och World Economic Forum är erkända och respekterade organisationer.  

 

Frågeställningarna (samt dess svar) bör rimligen kunna möjliggöra att undersökningens syfte 

uppnås. Om undersökningen resulterar i slutsatsen att EIU:s demokratiindex ur ett 

demokratiskt perspektiv kan modifieras ämnar jag endast ge förslag på hur ett modifierat 

index skulle kunna se ut (dvs. inom ramen för denna undersökning). Då jag inte gör anspråk 

på att leverera ett nytt och färdigt demokratiindex (dvs. som är färdigt att använda) och inte 

heller ge uttömmande förslag, bör undersökningens tillförlitlighet underlättas något. 

 

Undersökningens reliabilitet som helhet kan delvis styrkas av dess empiriska del där en 

rangkorrelationsanalys används. Analysen bygger på Spearmans formel vars korrekta 

användning kan kontrolleras genom en summering av rangordningarnas differenser, där 

summan skall bli noll.  

                                                 
50

 Esaisson P. mfl., Metodpraktikan, Stockholm: 2003, s. 239. 
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Jag ser framförallt utmaningar vad gäller undersökningens validitet och reliabilitet kopplat till 

den andra frågeställningen. Att sociala och ekonomiska faktorer kan utgöra hinder för 

medborgare att utnyttja sina formella möjligheter till politiskt inflytande och deltagande är ett 

komplicerat samband att fastställa empiriskt. Undersökningar visar bland annat att det 

politiska deltagandet hos mindre ekonomiskt gynnade grupper tenderar att vara lägre än 

deltagandet hos mer välbeställda grupper. Lite slarvigt kan man anta att sambandet beror på 

ekonomiska förutsättningar då pengar och makt ofta påstås samverka på ett positivt sätt (ett 

vanligt exempel är att det kostar att kandidera i val). Slarvigheten ligger i att det kan finnas en 

mängd andra orsaker till varför mindre ekonomiskt välbeställda grupper i mindre utsträckning 

deltar politiskt. Vilken kombination av faktorer samt hur starkt sambandet är mellan en viss 

faktor och det mindre deltagandet är svårt att urskilja och därmed problematiskt att uttala sig 

om.
51

 Jag vill härmed förtydliga att undersökningens premiss (att politisk jämställdhet 

förutsätter social och ekonomisk jämlikhet) utgår från Dahls (normerande) teoretiska ramverk 

kring demokrati. En diskussion kring premissen kommer att utgöra en del av undersökningens 

röda tråd och det är upp till läsaren att bedöma om premissen håller. Därtill kommer 

undersökningens empiriska del utgöra en stadig grund för påståendet att det finns en 

strukturell underordning av kvinnor vad gäller ekonomiskt och politiskt inflytande.  

 

Ett förtydligande angående undersökningens normativa inslag: syftet i denna undersökning 

innefattar en utvärdering av ett demokratiindex. En utvärdering är sällan (om någonsin) 

frikopplat från ett normativt syfte. Att mitt syfte är normativt innebär inte att undersökningens 

slutsatser är normativa.  

 

1.8 Tidigare forskning 

Det finns mig veterligen ingen tidigare forskning kring demokratiindex och dess möjlighet att 

fånga gapet mellan verklighet och (Dahls) demokratiideal. Det finns däremot en omfattande 

forskning kring demokrati. I min undersökning tar jag hjälp av Robert A. Dahl samt några av 

de framstående statsvetare, så som Anne Phillips, Carole Pateman och Maud Eduards, som 

har problematiserat demokratins form och innehåll ur ett - som jag vill hävda – demokratiskt 

perspektiv.  

                                                 
51

 Jfr t.ex. diskussionen som förs kring sambandet mellan en rad faktorer och lågt politiskt deltagande i 

Dowding, K., Goodin, E, R., Pateman, C. (Edt.), Justice and Democracy Essays for Brian Barry, NY:2004, s.6ff.  
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1.9 Disposition 

Undersökningen inleds med ett teorikapitel (kapitel två) där jag kortfattat lyfter fram de för 

mitt arbete viktigaste dragen i Dahls demokratiteori. Jag nuddar även vid den kritiska 

teoribildning som kommer att användas tillsammans med Dahls demokratiteori som 

analysverktyg i kapitel fyra samt lyfter fram kopplingen mellan Dahls idealtyp och rättvisa. 

 

Kapitel tre handlar framförallt om de metoder som ligger till grund för EIU:s demokratiindex 

och WEF:s jämställdhetsindex.  

 

I kapitel fyra genomförs en kvalitativ analys där undersökningens teoretiska ramverk används 

som analysverktyg för att besvara den första och andra undersökningsfrågan. 

 

I kapitel fem presenteras en rangkorrelationsanalys mellan WEF:s och EIU:s index, vilket 

ligger tillgrund för besvarandet av den tredje undersökningsfrågan. 

 

I kapitel sex förs en diskussion kring undersökningens resultat. 
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2. Demokrati 

 

2.1 Dahls demokratibegrepp  

Genom en normativ teoribildning bygger Dahl långsamt upp en logisk, sammanhängande 

argumentation som stöd för idealet demokrati. Han menar att demokratins genomslagskraft 

hänger ihop med ett av demokratins mest centrala värden, nämligen antagandet om allas lika 

värde. Förutom att värdet är djupt rotat i den västerländska kulturen menar Dahl att värdet via 

logiskt resonemang är svårt att komma runt.
52

 

 

Som tidigare nämnt gör Dahl en distinkt skillnad mellan idealet demokrati och de 

samhällstyper som kan mätas och urskiljas empiriskt, så kallade polyarkier. Dahl har ingen 

förhoppning om att idealet demokrati kommer att uppnås men lyfter fram vikten av att skilja 

på ideal och verklighet för att därigenom kunna utnyttja förhållandet dem emellan. Idealet 

demokrati är ett mål och kan användas som en måttstock för att kunna säga något om 

verkligheten.
53

   

 

Dahls resonemang kretsar kring ett antal antaganden och principer. Antar man dessa menar 

Dahl att det inte finns en bättre alternativ politisk ordning än den demokratiska.
54

 Den absolut 

mest fundamentala principen är den om allas lika värde. Därtill förutsätter en demokratisk 

ordning att man antar den starka jämställdhetsprincipen ”antagandet att en betydande del av 

alla vuxna är tillräckligt kvalificerade att styra sig själva”
55

. Dahl sätter här ord på det som 

kan tyckas självklart. Om man inte antar den starka jämställdhetsprincipen finns det inte 

heller någon grund för att eftersträva ett ”folkstyre”. Logiken bygger på att demokrati per 

definition innebär att vuxna anses vara tillräckligt kompetenta nog att styra sig själva.
56

 Den 

starka jämställdhetsprincipen bygger i sin tur på att man antar principen om lika hänsyn samt 

vad Dahl kallar förutsättningen om personlig autonomi.
57

 Principen om lika hänsyn handlar 

om att allas intressen skall ges lika hänsyn
58

 medan förutsättningen om personlig autonomi 

                                                 
52

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.95ff. 
53

 Ibid., s.123, 132f och 147. 
54

 Ibid., s.119. 
55

 Ibid., s.110. 
56

 Ibid., s.110. 
57

 Ibid., s.119. 
58

 Ibid., s.99. 



 

14 

 

fastställer att medborgaren är den som på bästa sätt kan bestämma vad som ligger i hennes 

eller hans intresse. Medan val av medel för att nå vissa mål kan delegeras menar Dahl att 

huruvida det förväntade resultatet (dvs. innan beslut är taget) eller faktiska resultatet (när 

beslutet väl är taget) ligger i en medborgares intresse endast kan bedömas av henne/honom 

själv och kan därför inte delegeras.
59

 

 

Sammantaget menar Dahl att det finns fem grundantaganden
60

 som motiverar en demokratisk 

process. 1) Ingen får fatta beslut som inte själv tvingas följa besluten 2) Principen om lika 

hänsyn; ”Varje medlems intressen förtjänar lika hänsyn”
61

, vilket Dahl kopplar till antagandet 

om allas lika värde. 3) Antagandet om personlig autonomi; varje individ är kompetent nog att 

tillvarata sina egna intressen om inte motsatsen på starka grunder bevisas där bevisbördan 

ligger på den som vill förklara någon otillräckligt kompetent. 4)”Varje medborgares krav på 

vilka bindande åtgärder som bör antas, är giltigt och lika giltigt som alla andras”
62

 vilket 

bottnar i Dahls starka jämställdhetsprincip.
63

 5) ”[K]nappa och värdefulla saker skall fördelas 

rättvist”
64

 (Dahl menar att rättvist inte alltid behöver vara synonymt med jämlikt, utan kan 

ibland vara behovs- eller förtjänstrelaterat.)
65

 

 

Dahl urskiljer vidare fem kriterier
66

 som grundar sig på de fem grundantagandena. Antar man 

de fem grundantagandena följer att man också accepterar de fem principerna som ställs på en 

demokratisk ordning.
67

 1) Effektivt deltagande som innebär att alla medborgare har lika 

möjligheter att påverka vilka frågor som skall föras upp på dagordningen samt hur frågor 

avgörs. 2) Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet 3) Upplyst förståelse, vilket ger alla 

medborgare ”adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda det val som bäst tjänar 

hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget att fatta beslut i frågan medger)”
68

 

Kriteriet handlar bland annat om lika rätt till utbildning, till fri, offentlig diskussion samt 

tillgång till fria informationskällor. 4) Kontroll över dagordningen vilket innebär att ”[d]emos 

måste ha exklusiv möjlighet att bestämma hur ärenden skall föras upp på den demokratiska 

                                                 
59

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.112f. 
60

 Ibid., s.122. 
61

 Ibid., s.122. 
62

 Ibid., s.122. 
63

 Ibid., s.110. 
64

 Ibid., s.122. 
65

 Ibid., s.122  samt kapitel 6. 
66

 Ibid., s.123-129 och 145f. 
67

 Ibid., s.12. 
68

 Ibid., s.126. 
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beslutsprocessens dagordning”
69

 samt 5) Allomfattande medborgarskap, dvs. att de flesta 

vuxna
70

 som berörs av kollektiva beslut ingår i demos, dvs. klassificeras som medborgare. 

 

Idealet demokrati innebär sammanfattningsvis att ”medborgarna [utrustas] med en omfattande 

uppsättning av rättigheter, friheter och tillgångar som ger dem möjlighet att delta som 

jämställda medborgare i det kollektiva beslutsfattande som de är bundna av.”
71

  

 

Att medborgare är politiskt jämställda innebär enligt Dahl att de är jämställda enligt de fem 

kriterierna som han ställer på en demokratisk ordning. Med andra ord förutsätter en 

demokratisk process politisk jämställdhet.
72

 

 

2.2 Demokrati i praktiken 

Under senare decennier har en rad teoretiker kritiserat den liberala demokratin.
73

 Medan en 

del hävdar att reell demokrati inte kan nås inom ramen för den liberala demokratin finns det 

andra som fokuserar på hur den liberala demokratin kan utvecklas för ett närmande mot 

verklig demokrati.
74

 Det som förenar många av de teoretiker som menar att demokratin brister 

i fråga om reella möjligheter är att de anser att det finns strukturer i samhället som resulterar i 

att vissa grupper gynnas vad gäller makt och status i förhållande till andra grupper. En rad 

sociala faktorer lyfts fram som man menar resulterar i att reella möjligheter till politiskt 

deltagande och inflytande fördelas skevt mellan medborgare.
75

 Dessa teoretiker tenderar att 

anamma en maximalistisk definition av demokrati, innefattande både form och innehåll, 

framför en minimalistisk definition
76

. Detta då en smalare definition, där fokus ligger på 

valprocessen och de formella rättigheterna, inte möjliggör ett problematiserande av 

medborgares reella möjligheter. En minimalistisk definition underlättar å andra sidan 

                                                 
69

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.128. 
70

 Undantag gäller för bland annat besökare och förståndshandikappade. 
71

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.195f. 
72

 Ibid., s.146. 
73

 Se t.ex. Phillips, A., Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras, Lund: 2000 

samt Pateman, C., Participation and Democratic Theory, London: 1970.  
74

 Hydén, G. (red.), Demokratisering i tredje världen, Lund: 1998, s.78, Anne Phillips är ett exempel på en 

teoretiker som fokuserar på hur den liberala demokratin kan fördjupas, se t.ex. ”Must Feminisms Give Up on 

Liberal Democracy”, Political Studies, 1992, s.68-82.  
75

 Jfr. diskussionen som förs av Elofsson i Hydén, G. (red.), Demokratisering i tredje världen, Lund: 1998, 

kap.4, Höjer och Åse i Politikens Paradoxer En introduktion till feministisk politisk teori, Malmö: 1996, kap.5 

samt av Eduards i Förbjuden Handling, Malmö: 2002, s.41ff  samt kap.3. 
76

 För exempel på  en ”minimalistisk definition”, se Schumpeter, J., Schumpeter: om skapande förstörelse och 

entreprenörskap, Stockholm: 1994, s. 163-164. 
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möjligheterna att klassificera in länder i olika regimtyper. En smalare definition utgör så att 

säga ett smidigt analysverktyg medan en bredare definition problematiserar såväl 

demokratibegreppets innebörd som förutsättningarna för att mäta graden av demokrati.
77

  

 

Den nämnda kritiken signalerar ett underförstått antagande om att en demokratisk ordning 

inte stämmer överens med en ojämlik fördelning av makt. Finns det grund för detta 

antagande? Är det inte upp till var och en att utnyttja sina formella individuella politiska 

rättigheter? 

 

2.3 Demokrati och rättvisa 

Rättvisebegreppet är förmodligen lika omdiskuterat som demokratibegreppet. Är det rättvist 

att behandla människor lika eller olika efter behov och förutsättningar? Diskussionen skulle 

kunna pågå i oändlighet men det intressanta här och nu är rättvisebegreppets koppling till 

demokrati. Författarna till Justice and Democracy Essays for Brian Barry
78

 menar att en 

sådan diskussion är bristfällig i den akademiska världen. De som studerar demokrati tenderar 

att utelämna rättvisa och de som studerar rättvisa tenderar att utelämna demokrati, alternativt 

förutsätta någon form av demokratisk ordning.
79

  Det som förbryllar mig är att författarna inte 

belyser Dahls koppling mellan demokrati och rättvisa. De nämner Dahl upprepade gånger 

men som så ofta faller Dahls demokratiideal i skuggan för Dahls tankar kring polyarki. Dahls 

rättvisetanke handlar om lika möjligheter. Lika möjligheter enligt de fem demokratiska 

kriterierna.
80

 Dahl kontrasterar dessutom tanken om att lika möjligheter skulle begränsa 

människors frihet. Han menar tvärtom att politisk jämställdhet är ”ett väsentligt medel att 

åstadkomma en rättvis fördelning av frihet och möjligheter till personlig utveckling. Jag är 

odelat för politisk jämställdhet, men i grunden handlar det för mig om frihet, mänsklig 

utveckling och människorvärde.”
81

 Hur ouppnåeligt Dahls demokratiideal än må vara bygger 

idealet ändå på ett så pass grundläggande antagande som allas lika värde. Tron på allas lika 

värde resulterar i en tanke om att alla skall ha lika möjligheter att styra sig själva och de 

                                                 
77

 Jfr. diskussionen som förs av Pateman mfl Justice and Democracy Essays for Brian Barry, UK:2004,  kap.1 

samt Rindefjälls diskussion i Demokratisering i tredje världen, Lund:1998, kap.2. 
78

 Dowding, K., Goodin, E, R., Pateman, C. (Edt.), Justice and Democracy Essays for Brian Barry, UK:2004. 
79

 Ibid., s.1-5. 
80

 Dahls fem demokratiska kriterier är beskrivna under 2.1 Dahls demokratibegrepp. 
81

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 2003, s.495. 
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gemensamma beslut som rör dem själva. Detta i sin tur antas möjliggöra flest antal 

människors möjlighet till frihet. 

 

Att skriva om rättvisa och att inte nämna Rawls är lika svårt som att utelämna Dahl i en 

demokratidiskussion. Även Rawls rättvisetanke är kopplat till en rättvis fördelning av 

möjligheter. Om vi människor på förhand fick bestämma hur det samhälle, som vi själva 

skulle vara en del av, skulle se ut gällande fördelning av olika värden skulle vi enligt Rawls 

komma fram till att en rättvis fördelning vore det enda tänkbara beslutet. För att möjliggöra en 

rättvis fördelning av värden skulle vi enligt Rawls styras av två rättviseprinciper. 1) ”Varje 

person har samma oeftergivliga krav på ett fullt adekvat system av grundläggande friheter, 

vilket är förenligt med samma system av friheter”
82

 samt 2) ”Sociala och ekonomiska 

ojämlikheter måste uppfylla två villkor: för det första måste de vara knutna till ämbeten och 

positioner som står öppna för alla under villkor av skälig jämlikhet i möjligheter; och för det 

andra måste de vara till störst fördel för de minst gynnade samhällsmedlemmarna".
83

 En av de 

grundläggande friheter som Rawls nämner är friheten att delta i det politiska livet. En ”skälig 

jämlikhet i möjligheter” innebär enligt Rawls att människor inte skall hindras från att 

utvecklas eller från att nå framgång på grund av sin sociala klass. Han menar bland annat att 

alla måste ges samma möjligheter till utbildning samt att den fria marknaden måste regleras 

på ett sådant sätt att en ”överdriven koncentration av egendom och förmögenhet förhindras, 

särskilt sådan som sannolikt leder till politisk dominans.”
84

 

 

Det gemensamma för både Dahl och Rawls är att de knyter en social ordning till rättvisa, inte 

för rättvisans egen skull utan för att nå ett samhälle där individer är fria och kan utvecklas.  

 

Medan Dahls demokratiska kriterier omöjligen kan skiljas från tankar kring rättvisa tyder 

EIU:s demokratiindex på ett annat förhållande mellan demokrati och rättvisa. En rad länder 

klassificeras som ”fullvärdiga demokratier” samtidigt som hälften av befolkningens politiska 

och ekonomiska inflytande i dessa länder är betydligt lägre än andra hälftens.
85

 Att 

rättviseaspekten negligeras av EIU skulle möjligen kunna vara en följd av att aspekten ofta 

utelämnas i den akademiska diskussionen kring demokrati.  

 

                                                 
82

 Rawls, J., VAD RÄTTVISAN KRÄVER grunddrag i politisk liberalism, Göteborg: 2005, s.71. 
83

 Ibid. 
84

 Ibid., s.73 
85

 Se undersökningens femte kapitel där en rangkorrelationsanalys mellan EIU:s och WEF:s index presenteras. 
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Med nationalstatens framväxt kom också den representativa demokratin. Är kravet på allmän 

och lika rösträtt tillräckligt för att uppnå rättvisa, dvs. här i betydelsen att individer ges lika 

möjligheter att delta politiskt? Spelar politiska representanters kön någon roll? Tanken på 

direktdemokrati är väl tämligen överspelat, i varje fall på nationell nivå, och representanternas 

uppgift är väl ändå att representera medborgarnas åsikter och inte deras kön? I linje med dessa 

frågor menar Anne Phillips att härledningen från det rättvisa i att alla skall ha lika möjligheter 

till politiskt deltagande till att alla skall ha lika möjligheter att representera medborgarna 

varken är självklar eller oproblematisk.
86

 En utveckling av diskussionen kommer att föras i 

kapitel fyra.  
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 Phillips, A., Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras, Lund: 2000, kap.3. 
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3. Demokrati- och jämställdhetsindex 

 

3.1 Demokratiindex: The Economist Intelligence Unit 

EIU:s senaste rapport över regimtyper bland 167 länder visade att ungefär hälften av världens 

befolkning lever i mer eller mindre demokratiska länder. 14.4% av befolkningen tillhör länder 

som klassificeras vara som fullständiga demokratier medan 35.5% av befolkningen lever i 

bristfälliga demokratier. Resten av världens befolkning lever under hybrida (15.2 %) eller 

auktoritära regimer (34.9 %). Knappt hälften (49.9%) av de undersökta länderna klassificeras 

som fullständiga eller bristfälliga demokratier medan drygt hälften (50.1%) av de undersökta 

länderna anses vara styrda av hybrida eller auktoritära regimer.
87

  

 

3.1.2 EIU:s demokratibegrepp 

EIU menar att den minimalistiska definitionen av demokrati som många demokratimätningar 

baseras på och som exemplifieras genom Dahls polyarki är alltför snäv.
88

 Dahls polyarki 

omfattar kortfattat följande sju kriterier; valda befattningshavare, fria och opartiska val, 

allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, yttrandefrihet, alternativa informationskällor samt 

församlingsfrihet.
89

 Trots att Freedom House levererar den mest välkända undersökningen av 

demokrati i världens länder menar EIU att deras demokratidefinition är för snäv. Förutom fria 

och rättvisa val samt politiska rättigheter menar EIU att demokrati - med en något bredare 

definition - förutsätter transparens och en viss grad av effektivt styre, politiskt deltagande och 

en stödjande politisk kultur.
90  

 

                                                 
87

 EIU, “The Economist Intelligence Unit’s index of democracy 2008”, The Economist, 2008, 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf, (26 april 2010), s.1f. 
88

 Ibid., s.15. 
89

 Dahl, A., R., Demokratin och dess antagonister, Stockholm: 1999, s.245f. 
90

 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 2008, s.1. 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202008.pdf
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3.1.3 EIU:s metod 

EIU undersöker fem områden i 167 länder och delar upp länderna i en av fyra regimtyper
91

; 

fullständig demokrati, bristande demokrati, hybrid demokrati eller auktoritär regim. De fem 

områdena är valprocess och pluralism, medborgerliga rättigheter, styrets funktion, politiskt 

deltagande samt politisk kultur. EIU menar att dessa områden är ”inter-related and form a 

coherent conceptual whole.”
92

 

 

EIU:s fem områden mäts genom att 60 variabler poängsätts enligt bilaga 1. De flesta 

variablerna bedöms efter en 3-gradig skala: 0 poäng, 0.5 poäng eller 1 poäng medan en del 

variabler bedöms genom en 2-gradig skala: 0 poäng eller 1 poäng. Varje område ger ett land 

0-10 poäng. Medelvärdet av ett lands sammanlagda poäng i de fem områdena anger till sist 

regimtyp.
93

 

            

EIU mäter inte socialt välmående eller ett lands ekonomiska nivå (BNP/capita).  EIU menar 

att sambandet mellan demokrati och ekonomi är omtvistat samt pekar på att en 

korrelationsanalys mellan EIU:s demokratiindex 2008 och ländernas BNP/capita visar att 

endast en tredjedel (drygt) av ländernas variation i demokratigrad kan förklaras med hjälp av 

ländernas ekonomiska nivå.
94

 Uteslutningen av de två områdena sammanfattas och motiveras 

enligt följande:  ”[t]hus our Index respects the dominant tradition that holds that a variety of 

social and economic outcomes can be consistent with political democracy, which is a separate 

concept.”
95

 

 

3.2 Jämställdhetsindex: World Economic Forum 

World Economi Forum har sedan 2006 levererat en årlig jämställdhetsrapport innefattande ett 

jämställdhetsindex. Indexet visar skillnaden mellan kvinnors och mäns resurser och 

möjligheter i områdena ekonomiskt deltagande och möjlighet, utbildningsnivå, politiskt 

inflytande samt hälsa och överlevnad. Antalet länder i undersökningen har ökat sedan 2006. I 

2008 års undersökning ingick totalt 130 länder.
96
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 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 2008, s.2. 
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 Ibid., s.16. 
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 Ibid., s.18f. 
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 Ibid., s.2f, 16f. 
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3.2.1 WEF:s jämställdhetsbegrepp 

WEF likställer jämställdhet med en situation där kvinnors möjligheter och resurser inom 

områdena ekonomi, politik, hälsa och utbildning inte längre underskrider mäns möjligheter 

och resurser.
97

  

 

3.2.2 WEF:s metod 

WEF mäter storleken på den eventuella skillnad som finns mellan kvinnors och mäns resurser 

och möjligheter i ett land. Nivån på landets tillgångar och möjligheter ingår däremot inte 

bland de variabler som används i indexet. Med andra ord skulle ett mindre ekonomiskt land i 

princip kunna vara mer jämställt än ett mer ekonomiskt utvecklat land där både kvinnor och 

män genomgående har större resurser och möjligheter.
98

 WEF fokuserar enbart på så kallade 

outcome variabler, vilket resulterar i att income variabler lämnas därhän.
99

 En income-variabel 

kan exempelvis vara en policy som syftar till att utbilda fler kvinnor medan en output-variabel 

är hur många kvinnor som de facto utbildas.  

 

De fyra områdena som ingår i WEF:s jämställdhetsindex mäts genom ett antal variabler enligt 

tabell 1. Varje område anges i en ”könskvot”, där kvinnors andel i förhållande till mäns andel 

uttrycks. Könskvoten kan anta ett värde mellan 0 och 1 där 1, förutom inom området hälsa
100

, 

innebär att kvinnors andel av en viss nyttighet är minst
101

 lika stor som mäns andel. Om 

exempelvis 60 utav 300 parlamentsplatser är tillsatta av kvinnor består parlamentet av 20% 

kvinnor och 80% män. Förhållandet mellan kvinnor som sitter i parlamentet jämfört med män 

är då 60/240, eller 20%/80%, vilket ger könskvoten 0,25. Annorlunda uttryckt är kvinnors 

andel (av platserna i parlamentet) en fjärdedel (25%) av männens andel medan männens andel 

är fyra gånger (400%) större än kvinnors andel av platserna. Genomsnittet av de fyra 

områdenas könskvoter anger landets övergripande könskvot. Desto närmare 1 könskvoten är 

ju mer jämställt är resurser och möjligheter fördelade mellan landets kvinnor och män.
102
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 Hausmann R., etal., ”The Global Gender Gap Report 2008” World Economic Forum, Schweiz: 2008. 
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 Ibid., s.5.  
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 Ibid., s.3. 
100

 De ”bästa” könskvoterna för antal flickor födda per pojke samt för livslängd med god hälsa är inte 1, istället 

används  ”normalkvoter”, dvs. kvoter som anses råda av naturen. (Källa: Hausmann R., etal., ”The Global 

Gender Gap Report 2008” World Economic Forum, Schweiz: 2008, s.4 och 24).  
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Tabell 1: WEF:s jämställdhetsindex; områden och variabler
103

 

Område Variabler, där alla mäter förhållandet 

mellan kvinnor och män och anges i form 

av en könskvot (kvinnor / män). 

Ekonomiskt deltagande och möjlighet 1) Arbetskraftsdeltagande 

2) Lön för likvärdigt arbete 

3) Beräknad förvärvsinkomst 

4) Lagstiftare, högre tjänstemän och chefer  

5) Professionella och tekniska arbetare 

Utbildningsnivå 6) Läskunniga 

7) Grundskoleutbildning 

8) Gymnasial utbildning 

9) Eftergymnasial utbildning 

Politiskt inflytande 10) Parlamentsplatser 

11) Ministerposter 

12) Stats- eller regeringschef under de senaste 

50 åren 

Hälsa och överlevnad 13) Förhållandet mellan kvinnlig och manlig 

livslängd vid god hälsa 

14) Könskvot; antalet födda flickor per pojke 
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4. En kvalitativ analys; EIU:s och WEF:s index granskas ur 

ett demokratiskt perspektiv 

 

4.1 Överstämmande variabler  

Tabell 2 visar de variabler som ingår i både WEF:s jämställdhetsindex och EIU:s 

demokratiindex.  

 

Tabell 2: Överstämmande variabler mellan WEF:s och EIU:s index
104

 

Områden i WEF:s 

jämställdhetsindex 

WEF:s variabler (samtliga variabler 

mäter förhållandet mellan kvinnor och 

män och anges i form av en könskvot 

(kvinnor / män). 

Innefattar EIU:s 

demokratiindex  en 

liknande variabel?  

(JA / NEJ) 

Ekonomiskt deltagande 

och möjlighet 

1) Arbetskraftsdeltagande 

2) Lön för likvärdigt arbete 

3) Beräknad förvärvsinkomst 

4) Lagstiftare, högre tjänstemän och chefer  

5) Professionella och tekniska arbetare 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

Utbildningsnivå 6) Läskunniga 

7) Grundskoleutbildning 

8) Gymnasial utbildning 

9) Eftergymnasial utbildning 

 JA (*) 

NEJ 

NEJ 

NEJ 

Politiskt inflytande 10) Parlamentsplatser 

11) Ministerposter 

12) Stats- eller regeringschef under de senaste 50 

åren 

JA (variabel nr. 29) 

NEJ 

NEJ 

Hälsa och överlevnad 13) Förhållandet mellan kvinnlig och manlig 

livslängd vid god hälsa 

14) Könskvot; antalet födda flickor per pojke 

NEJ 

 

NEJ 

* Även om EIU:s indikator för skriv- och läskunniga bland vuxna inte skiljer på kön fångas problematiken på 

grund av det valda poängsystemet, se diskussionen under 4.2 EIU:s variabler ur ett demokratiskt perspektiv. 

 

WEF:s jämställdhetsindex bygger på totalt 14 variabler, varav två av dessa ingår i EIU:s 

demokratiindex. 
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4.2 EIU:s variabler ur ett demokratiskt perspektiv 

EIU menar att dess fem valda områden - bestående av totalt 60 varialber
105

 - bildar en 

”konceptuell helhet”.
106

 Ur ett demokratiskt perspektiv kan påståendet om ”helhet” anses 

något starkt. I enlighet med den andra undersökningsfrågan ämnar jag granska EIU:s 

variabler. Frågornas formuleringar samt det poängsystem som används kommer att ligga till 

grund för bedömningen av vilka variabler som kan tänkas fånga huruvida hälften av 

befolkningen har lägre möjligheter till politiskt inflytande och deltagande än andra hälften.  

 

Tabell 3: Variabel 29 och 57
107

 
Variabel Poängsystem 

29. Women in parliament. 

 

% of members of parliament who are 

women  

1 if more than 20% of seats  

0.5 if 10-20%  

0 if less than 10% 

57. Extent to which citizens enjoy personal freedoms  

Consider gender equality, right to travel, choice of work and study.  

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

 

Variabel nr. 29 under kategorin ”politiskt deltagande” mäter antalet kvinnor i parlamentet och 

ger poäng efter hur många platser som är tillsatta av kvinnor. Variabeln poängsätts liksom 

många av de andra indikatorerna genom en 3-gradig skala. Om ett parlament består av mindre 

än 10% kvinnor får landet 0 poäng, om parlamentet består av 10-20% kvinnor får landet 0.5 

poäng och om parlamentet består av mer än 20% kvinnor får landet 1 poäng, dvs. högsta 

möjliga variabelpoäng. Eftersom variabeln mäter antalet kvinnor i ett lands parlament kan 

man dra slutsatsen att EIU utgår från att en demokratisk ordning förutsätter en viss 

könsfördelning i landets högsta organ. Hur EIU kommer fram till att en demokratisk 

könsfördelning inom parlamentet är uppnått vid 20 % (1/4) kvinnor och 80 % (4 gånger fler) 

män motiveras dock inte. Samtidigt som variabeln tyder på att EIU ger kön betydelse - varför 

annars mäta antalet kvinnor i parlamentet? - utvecklar man inte tanken i resterande variabler. 

Variabel 29 är den enda variabel där ordet kvinna/kvinnor används. Variabel 57, under 

kategorin ”medborgerliga rättigheter” mäter visserligen i vilken grad medborgare ges 

individuella friheter där man tar hänsyn till fyra delområden: jämställdhet mellan kön
108

, 

rätten att resa, rätten att välja yrke samt rätten att välja studier. Hur delområdena vägs 

samman vid poängbedömningen framgår inte av EIU:s metodbeskrivning. Det vi vet är att 
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variabeln maximalt ger 1 poäng och att jämställdhet mäts som ett bland fyra delområden. 

Ordet jämställdhet
109

 används inte i någon av resterande 59 variabler. Som bäst kan ett land få 

totalt 60 poäng, varav indikator 29 och 57 tillsammans bidrar med maximalt 2 poäng. 

 

Tabell 4: Variabel 4, 5 och 33
110

 
Variabel Poängsystem 

4. Is there universal suffrage for all adults?  

Bar generally accepted exclusions (for example, non-nationals; 

criminals; members of armed forces in some countries) 

1: Yes  

0: No 

5. Can citizens cast their vote free of significant threats to their 

security from state or non-state bodies? 

1: Yes  

0: No 

33. Adult literacy 1 if over 90%  

0.5 if 70% to 90%  

0 if less than 70% 

 

Variablerna 4, 5 och 33 har på grund av det valda poängsystemet potential att fånga 

medborgares lika möjligheter. Variablerna 4 och 5 ger 1 poäng vardera om alla vuxna 

individer har rösträtt samt om de kan lägga sin röst utan större risk för hot. Om kriterierna inte 

uppnås ges 0 poäng, dvs. det lämnas inget utrymme för ”gråzoner”. Variabel 33 mäter läs- 

och skrivkunnigheten bland vuxna.
111

. Om vi leker med tanken att hälften av befolkningen i 

ett specifikt land systematiskt diskrimineras genom att de inte ges samma möjligheter att lära 

sig att läsa och skriva som den andra hälften av befolkningen, t.ex. genom att pojkar generellt 

nekas skolgång, skulle diskrimineringen resultera i att landet ges 0 poäng. Detta då ribban för 

att få poäng är tillräckligt högt uppsatt för att fånga en eventuell strukturell diskriminering på 

grund av kön.
112

 

 

Tabell 5: Variabel 6 och 11
113

 
Variabel Poängsystem 

6. Do laws provide for broadly equal campaigning opportunities? 1: Yes  

0.5: Yes formally, but in practice 

opportunities are limited for some 

candidates  

0: No 

11. Is potential access to public office open to all citizens? 1: Yes  

0.5: Formally unrestricted, but in practice 

restricted for some groups, or for citizens 

from some parts of the country  

0: No 
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Variablerna 6 och 11 syftar till att fånga minoriteters möjligheter, vilket bör ses som positivt 

om man strävar efter att fånga medborgares lika möjligheter. Det är dock oklart om EIU 

enbart tar hänsyn till minoriteter i sin bedömning. Variabel 6 ställer frågan om det finns lagar 

som säkerställer jämställda möjligheter till att kandidera i val där 0 poäng ges om svaret är 

nej, 1 poäng om svaret är ja samt 0.5 poäng om reella möjligheter är begränsade för vissa 

kandidater trots formella möjligheter. Variabel 11 bedömer på liknande sätt medborgares 

potentiella tillgång till offentliga tjänster där 0.5 poäng ges om det i praktiken finns hinder för 

vissa grupper, vissa medborgare eller vissa regioner, trots formella förutsättningar. Något 

långsökt kan man tänka sig att variablerna kan fånga ojämlika reella möjligheter för gruppen 

kvinnor. Förutsatt att klassificeringstyperna: vissa kandidater, vissa grupper, vissa 

medborgare, är flexibla nog att fånga gruppen kvinnor. 

 

Tabell 6: Variabel 24 och 58
114

 
Variabel Poängsystem 

24. Popular perceptions of the extent to which they have free choice 

and control over their lives 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values Survey: 

% of people who think that they have a 

great deal of choice/control  

1 if more than 70%  

0.5 if 50-70%  

0 if less than 50% 

58. Popular perceptions on human rights protection; proportion of 

the population that think that basic human rights are well-protected.  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values Survey: 

% of people who think that human rights 

are respected in their country  

1 if more than 70%  

0.5 if 50% to 70%  

0 if less than 50%  

 

Variabel 24 och 58 syftar till att fånga en generell uppfattning
115

 av individuell frihet samt hur 

väl mänskliga rättigheter respekteras. Variablernas poängssystem är likvärdiga och kan 

ifrågasättas ur ett demokratiskt perspektiv. Vardera variabel ger högsta möjliga poäng om 50-

70 % av befolkningen anser sig vara fria / anser att mänskliga rättigheter respekteras. 

Samtidigt som det naturligtvis är mer önskvärt att hälften av befolkningen, jämfört med ännu 

färre, upplever sig ha kontroll över sina liv / att mänskliga rättigheter respekteras, kan man 

fundera kring om en demokratisk ordning kan tillåta att 49 % av befolkningen inte anser sig 

vara fria eller inte anser att landet respekterar mänskliga rättigheter. Anta hypotetiskt att 
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samtliga män i ett land inte upplever sig ha fria möjligheter och kontroll över sina liv (medan 

kvinnor upplever det motsatta). Är detta ett demokratiskt land? 

 

I de två rapporter som EIU levererat kring graden av demokrati i världen används begreppet 

equality tre gånger - på samma ställe - i vardera rapport. Vid ett tillfälle används begreppet på 

individnivå, ”Democracy presupposes equality before the law” och två gånger på gruppnivå, 

se variabel 53 och 57.
116

  

 

 “In a democracy majority rule must be combined with guarantees of individual human rights 

and the rights of minorities.”
117

 Åtta utav 60 variabler
118

 syftar explicit till att fånga eventuell 

diskriminering av minoriteters rättigheter och möjligheter. Att EIU belyser vikten av att en 

demokratisk ordning bör ta hänsyn till minoriteter tyder på att EIU trots allt ser ett samband 

mellan demokrati och rättvisa. Samtidigt utelämnas områdena ekonomisk utveckling och 

socialt välmående med motiveringen att områdena skall ses separat från det som konstituerar 

en demokrati. Det må hända att demokrati kan förekomma i länder där ekonomiska och 

sociala villkor skiljer sig åt mellan länderna, däremot bör medborgares reella möjligheter 

rimligen påverkas av ekonomiska och sociala ojämlikheter inom ett land. Resonemanget 

kommer att utvecklas längre fram i detta kapitel. Det är intressant hur EIU lägger relativt stor 

vikt vid att mäta minoriteters reella möjligheter medan skillnader mellan de två största 

grupperna i samhället nästintill nonchaleras.  
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Tabell 7: Variabel 31, 32 och 34
119

 
Variabel Poängsystem 

31. Citizens’ engagement with politics  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low 

If available, from World Values Survey: 

% of people who are very or somewhat 

interested in politics  

1 if over 60%  

0.5 if 40% to 60%  

0 if less than 40% 

32. The preparedness of population to take part in lawful 

demonstrations.  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values Survey  

% of people who have taken part in or 

would consider attending lawful 

demonstrations  

1 if over 40%  

0.5 if 30% to 40%  

0 if less than 30% 

34. Extent to which adult population shows an interest in and 

follows politics in the news.  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values Survey: 

% of population that follows politics in 

the news media (print, TV or radio) 

every day  

1 if over 50%  

0.5 if 30% to 50%  

0 if less than 30% 

 

Förutom att se över EIU:s poängssytem gällande en rad variabler för att bättre fånga politisk 

jämställdet finns det ett antal variabler som skulle kunna formuleras om. Variablerna 31, 32 

och 34 skulle exempelvis kunna modifieras till att fånga vilka som är intresserade av politik, 

som följer den politiska mediabevakningen samt deltar, alternativt kan tänka sig att delta, i 

fredliga demonstrationer. Genom att ta reda på vilka som engagerar sig politiskt synliggör 

man eventuella mönster eller strukturer som resulterar i att samma grupper upplever att de är 

inkluderade alternativt exkluderade i det politiska livet.  

 

4.3 WEF:s index ur ett demokratiskt perspektiv 

WEF mäter skillnaden mellan kvinnors och mäns resurser och möjligheter inom områdena 

ekonomi, politik, hälsa och utbildning. Nedan granskas områdena ur ett demokratiskt 
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perspektiv; kan någon av variablerna
120

 tänkas påverka individers grad av reella möjligheter 

till politiskt inflytande och makt?  

 

Först en liten repetition av de fem kriterier
121

 som Dahl menar utmärker en demokratisk 

process och som anger betydelsen av politisk jämställdhet. 1) Effektivt deltagande som 

innebär att alla medborgare har lika möjligheter att påverka vilka frågor som skall föras upp 

på dagordningen samt hur frågor avgörs. 2) Lika rösträtt vid det slutliga avgörandet 3) 

Upplyst förståelse, vilket ger alla medborgare ”adekvata och lika möjligheter att upptäcka och 

begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen (inom den tidsram som tvånget 

att fatta beslut i frågan medger)”
122

 Kriteriet handlar bland annat om lika rätt till utbildning, 

till fri, offentlig diskussion samt tillgång till fria informationskällor. 4) Kontroll över 

dagordningen vilket innebär att ”[d]emos måste ha exklusiv möjlighet att bestämma hur 

ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens dagordning”
123

 samt 5) 

Allomfattande medborgarskap, dvs. att de flesta vuxna
124

 som berörs av kollektiva beslut 

ingår i demos och är därmed medborgare. 

 

4.3.1 Ekonomiskt deltagande och möjlighet 

Dahl hävdar att politisk jämställdhet förutsätter ekonomisk jämställdhet. Av detta skäl kan 

variabler som mäter ”ekonomiskt deltagande och möjlighet” anses vara relevanta för ett 

demokratiindex (som syftar till att avspegla gapet mellan verklighet och ideal). Men hur kan 

påståendet ”politisk jämställdhet förutsätter ekonomisk jämställdhet” motiveras mer utförligt?  

 

Samhällets traditionella uppdelning i en privat och en offentlig sfär innefattar en 

arbetsfördelning mellan kvinnor och män som i sin tur kan kopplas till såväl social som 

politisk status. Endast en av sfärerna ger avkastning i form av lön samt en naturlig tillgång till 

den offentliga sfären.
125

 Under senare decennier har kvinnors betalda arbetskraftdeltagande 

stadigt ökat i många länder. Könssegregationen är dock fortfarande tydlig, inte minst i Sverige 

och i övriga Europa. Statistiska centralbyråns breda undersökning ”På tal om kvinnor och 
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män” visar både på en uppdelning mellan kvinno- och mansdominerade yrken samt på hur 

män i regel tjänar mer än kvinnor, detta trots hänsyn tagen till yrke, sektor, ålder, utbildning 

och arbetstid.
126

 Bland EU:s medlemsländer har kvinnor en timlön som i genomsnitt är 18 % 

lägre än mäns timlön.
 127 

Europeiska Kommissionen förklarar att orsakerna bakom 

löneskillnaderna är komplexa men menar att arbetsmarknadens könssegregation, 

undervärdering av såväl kvinnors arbete som kompetens samt ren lönediskriminering är några 

av förklaringarna.
128

   

 

Förutom könssegregeringen mellan yrken ser vi en könssegregation inom många yrken, där 

högre positioner till övervägande del är tillsatta av män. Svenska män är bland annat 

överrepresenterade bland chefer inom det privata näringslivet, inom styrelser samt bland 

landets domare.
129

 Europeiska kommissionen redovisar för liknande mönster bland EU:s 

medlemsländer där 68 procent av företagsledarna, 90 procent av de största företagens 

styrelsemedlemmar samt 71 procent av samtliga forskare och ingenjörer är män.
130

  

 

Jag har ovan levererat empiriska exempel på könssegregation såväl inom som mellan yrken. 

Diskussionen kring status och kön handlar i grunden om makt.
131

 Ju högre status en grupp ges 

desto större makt kan gruppen antas ha i relation till andra grupper. Om en grupp tjänar mer 

samt om majoriteten av samhällets högre poster är tillsatta av denna grupp är det rimligt att 

tänka sig att samma grupp innehar mer makt än en mindre gynnad grupp, vilket i sin tur leder 

till ett generellt sämre förhandlingsläge för denna grupp vid kollektivt beslutsfattande. 

Logiken kan relateras till så väl Dahl som Rawls tankar kring rättvisa. Medan Dahl 

konstaterar att lika möjligheter är en förutsättning för en demokratisk ordning använder sig 

Rawls av en abstrakt, teoretisk tankekonstruktion där det ursprungliga samhällskontraktet 

används för att synliggöra att människor - när de väl är en del av samhället - har svårt att fatta 

rent rättvisa beslut. Deras omdöme är då präglat av normen, sociala ojämlikheter och 

maktstrukturer. Sammanfattningsvis kan en skev fördelning av status och makt mellan 
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grupper antas motverka att vi uppfattar varandra som politiskt jämställda,
132

 vilket i sin tur 

motverkar att individer har samma ”möjlighet[er] att delta som jämställda medborgare”.
133

  

 

Samhällets traditionella uppdelning i sfärer samt dess koppling till kön, status och makt kan 

tänkas bidra till en struktur där mäns högre grad av makt tas förgiven, vilket i sin tur 

reproducerar dessa strukturer. Eftersom den nutida liberala demokratiska ordningen har 

skapats av män tvingas kvinnor - som vill delta i det politiska livet - att anpassa sig till 

mannen som norm samt politiska beslutsformer och processer som är skapade av män. 

Mackinnon uttrycker situationen på följande sätt ”virtually every quality that distinguishes 

men from women is already affirmatively compensated in this society.”
134

 Politiska åsikter 

och intressen, oavsett om dessa är essentiellt betingade eller socialt konstruerade, är till 

övervägande del formulerade av män. Plötsligt blir lika behandling problematiskt. Åsikterna 

kring huruvida kvinnor och män i grunden är lika eller olika och vilka metoder - lika 

behandling kontra olika behandling - skall användas för att nå jämställdhet går isär. Det som 

flera ledande statsvetenskapliga teoretiker
135

 dock lyfter fram är hur det patriarkala samhället 

har förhindrat kvinnors möjligheter till autonomi. Att kvinnor traditionellt har förnekats 

delaktighet i den offentliga politiska sfären har inneburit att kvinnor inte har fått samma 

möjlighet som män att forma sina egna politiska identiteter. Kymlicka menar att ett samhälle 

där makten fördelas jämt mellan könen skulle skilja sig avsevärt från ett samhälle där kvinnor 

och män har lika möjligheter till att verka i ett samhälle skapat av män. ”Om män och kvinnor 

från början haft samma makt, skulle de inte ha skapat ett samhälle som definierar ”manliga” 

arbeten som överlägsna ”kvinnliga”.”
136

 Möjligheten för kvinnor att formulera sina egna 

preferenser och politiska identiteter kräver gissningsvis inte bara ett ständigt ifrågasättande av 

mannen som norm utan också ett ekonomiskt oberoende av män, dels med tanke på den 

diskussion som ovan förts kring status men också som förutsättning för att medborgare skall 

uppfatta varandra som jämställda medborgare. Som vi tidigare sett menar Dahl att idealet 

demokrati bygger på ett antal principer och antaganden. Antagandet om personlig autonomi
137

 

förutsätter att ”var och en skall anses vara den som bäst bedömer sitt eget bästa eller sina 

intressen, om inte motsatsen ovedersägligen bevisats.”
138

 Antagandet kan i sin tur ses som en 
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förutsättning för politisk jämställdhet. I ett samhälle där positioner och resurser fördelas 

ojämnt mellan samhällets största grupper kan man anta att medborgare inte uppfattar varandra 

som politiskt jämställda med resultatet att lika möjligheter till politiskt deltagande blir 

lidande. Dahl poängterar krasst ”vad exemplet visar är att Rik och Fattig helt klart inte har 

lika möjligheter att delta.”
139

 Vilket i sin tur kräver ”ett folk som vidtog långt radikalare mått 

och steg än vad de mest demokratiska stater hittills har förmått.”
140

 

 

Utifrån undersökningens teoretiska ramverk finner jag grund för att påstå att WEF:s variabler 

tillhörande området ekonomiskt deltagande och möjlighet bör ingå i ett index som syftar till 

att fånga gapet mellan verklighet och ideal. De argument som här redovisats handlar om 

kopplingen mellan ekonomiskt deltagande och tre faktorer som kan påverka individers reella 

möjligheter till politiskt deltagande och inflytande; status, makt och autonomi. 

 

4.3.2 Utbildningsnivå 

Vilket samband finns det mellan utbildningsnivå och graden av individers reella möjligheter 

till politiskt deltagande och inflytande?  

 

Francis Bacon myntade det så ofta citerade ”kunskap är makt”
141

 och kan väl knappast ses 

som något omtvistat budskap. Människors lika möjligheter till politiskt deltagande kan 

hindras av en ojämn fördelning av kunskap. Att bli insatt i en viss politisk fråga kräver 

kunskap. För att överhuvudtaget ha möjlighet att upptäcka sina intressen krävs vad Dahl 

kallar upplyst förståelse
142

, vilket bland annat möjliggörs genom utbildning.
143

 Det samhälle 

som Rawls målar upp - som ett resultat av de beslut vi skulle ta bakom ”okunnighetens 

slöja”
144

 - skulle resultera i ett samhälle där samtliga medborgare har lika tillgång till 

utbildning. 
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I samhällen där vissa grupper inte ges lika möjligheter till utbildning som andra grupper 

resulterar i begränsade möjligheter för individer att delta som jämställda medborgare i det 

politiska livet. Man kan vidare se ett samband mellan utbildning och status, vilket innebär att 

individer utan utbildning diskrimineras i det politiska livet i dubbel bemärkelse. 

  

4.3.3 Politiskt inflytande 

Män har format de institutioner som underbygger dagens demokratier. Vad som kommer upp 

på den politiska dagordningen, hur beslut fattas, vilka intressen som ges störst tyngd beslutas 

främst av män. Mannen har blivit den naturliga medborgaren och utgör därför den politiska 

normen med sin självklara plats i den offentliga politiska sfären.
145

 Mäns politiska 

överrepresentation - i nästintill samtliga länder - exemplifierar att kön spelar roll - dvs. i den 

kontext vi lever i. Som kontrast till denna verklighet tenderar demokratiteorier att vara 

könsneutrala. Individer benämns medborgare. En könsneutral teori - som förutsätter jämlika 

reella möjligheter - kan förmodligen inte omsättas i praktiken så länge det inte tas hänsyn till 

att kön i olika kontexter ges betydelse.
146

 

 

En del hävdar att representanternas uppgift är att representera intressen, inte etnicitet, kön, 

sexualitet, etc., vilket innebär att representanternas kön inte spelar någon roll.
 147

  Om vi hade 

haft en politisk ordning där det fanns tillräckliga möjligheter till ansvarsutkrävande, med 

följden att representanter följde sina partiprogram och höll sina vallöften, skulle 

representanters kön förmodligen inte spela någon roll. Verkligheten skiljer sig dock från 

denna bild. Dessutom kan man aldrig på förhand känna till alla de politiska frågor som 

kommer att hanteras. ”[D]et är i dessa luckor, där vi måste lita på att representanterna 

använder sitt eget omdöme, som det kan spela störst roll vilka representanter är.”
148

 En del 

menar att dagens representativa demokrati kan liknas vid ”ett sken av att styrande bara är en 

implementering av de val som väljarkåren har gjort.”
149

 Enligt Dahl är ett av antagandena som 

underligger demokrati att varje individ är kompetent nog att tillvarata sina egna intressen. Om 

motsatsen skall bevisas vilar bevisbördan på den som vill förklara någon annan otillräckligt 
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kompetent. Om nu män fyller de flesta stolar i de flesta av världens länder skulle man kunna 

förvänta sig att det finns argument till varför män är mer lämpade än kvinnor att ta tillvara 

medborgarnas intressen. Hittills har tillförlitliga bevis mig veterligen inte presenterats. 

 

Samtidigt råder en oenighet kring huruvida det finns grund för att prata om särskilda 

”kvinnointressen”, dvs. om det är rimligt att behandla kvinnor som en enhetlig intressegrupp. 

Oavsett hur man ställer sig i den frågan kan åtminstone en gemensam nämnare utskiljas; 

viljan att åtnjuta samma naturliga plats i den offentliga sfären som män för att på så sätt ha 

samma möjlighet till makt och inflytande över kollektiva beslut. ”Även om det inte finns 

några objektiva kvinnointressen har kvinnor ett gemensamt intresse av att vara med och fatta 

beslut, av att delta i den politiska processen. En förändring av politikens former skulle därför i 

sig gynna kvinnor och vara ett gemensamt kvinnointresse”.
150

 En jämnare representation av 

könen garanterar varken vilka frågor som kommer upp på dagordningen, vilka intressen som 

tas tillvara eller vilka förändringar som sker gällande resultat. Däremot är oddsen större att 

fler intressen och åsikter representeras om könsfördelningen utjämnas.
151

  

   

Sammanfattningsvis handlar de tyngsta argumenten för en jämnare könsfördelning i styrande 

politiska församlingar om att bidra till att bryta den struktur där fler män än kvinnor formar 

politiska intressen, bestämmer över dagordningen samt fattar gemensamma beslut. Det 

handlar om en ”viktig och nödvändig utmaning av de sociala arrangemang, som systematiskt 

har placerat kvinnor i en underordnad ställning…[samt] ett minimalt villkor för en förändring 

av den politiska agendan.”
152

 En utmaning av den rådande strukturen kan i sin tur ses som en 

förutsättning för att vi skall närma oss demokratiidealet där individer ges möjligheter att delta 

som jämställda medborgare. 

 

4.3.4 Hälsa och överlevnad 

De variabler som tillhör området hälsa och överlevnad mäter dels antalet flickor födda per 

pojke samt dels kvoten mellan kvinnors och mäns förväntade levnadstid med god hälsa. 

Faktorer som våld, sjukdomar samt undernäring antas påverka god hälsa.  Poängsystemet som 

används tar hänsyn till att det av naturen föds något fler pojkar än flickor samt att kvinnor i 
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regel lever längre än män. Poängavdrag görs i de fall ett land avviker negativt från 

”normalkvoten”.
 153

 

 

Kina och Indien är två av de sämst rankade länderna inom området hälsa och överlevnad. 

Antalet födda flickor per pojke underskrider i båda länderna den naturliga könskvoten.
 154

  

Förhållandet tyder på att flickor aborteras eller ”försvinner”, vilket i sin tur antas bero på att 

det förekommer en preferens för söner i dessa länder.
155

 

 

Genom att undersöka huruvida flickor antingen väljs bort genom abort eller av olika skäl 

lever kortare hälsosamma liv än vad som normalt kan förväntas, kan man urskilja ett 

samhälleligt mönster, kopplat till kvinnosyn, som resulterar i att pojkar/män gynnas framför 

flickor/kvinnor i en rad aspekter. Ett liknande resonemang förs av Michael Steven Fish i 

artikeln ”Islam and authoritarianism”
156

 där han bland annat använder könskvoten som en 

variabel för att mäta graden av kvinnors underordning i olika länder. Han förklarar att färre 

antal kvinnor per 100 män ”reflects lower status for and poorer treatment of women and girls.”157 

Jag har tidigare diskuterat sambandet mellan en individs sociala status och hennes / hans 

möjligheter till politiskt deltagande. Status kopplas till makt, ju lägre status desto lägre makt kan 

individen antas ha. Ju lägre status och makt, desto mer begränsade blir individens möjligheter.  

 

4.4 Sammanfattning: Kvalitativ analys   

Då EIU gör anspråk på att leverera ett index som mäter substantiell demokrati samt menar att 

dess fem undersökningsområden utgör en form av helhet höjs onekligen de krav som kan 

ställas. Jag ämnar nedan föra en diskussion kring samt besvara den första och andra 

undersökningsfrågan. 

 

EIU lyfter fram deltagande som en central del av en fungerande demokrati men använder ett 

ineffektivt poängsystem där det inte framgår huruvida hälften av befolkningen känner sig mer 

exkluderade än andra hälften. EIU utesluter vidare att mäta ekonomiska skillnader samt en rad 
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 WEF, ”The Global Gender Gap Report 2008”, World Economic Forum, 2008, s.4 och 24. 
154

 WEF, ”The Global Gender Gap Report 2008”, World Economic Forum, 2008, s.4, 13, 64 och 89. 
155

 WEF, ”The Global Gender Gap Report 2008”, World Economic Forum, 2008, s.4 och 21 
156

 Fish, S. M., “Islam and authoritarianism”, World Politics, Vol. 55, 2002, s.4–37. 
157

 Fish, S. M., “Islam and authoritarianism”, World Politics, Vol. 55, 2002, s.26. 
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sociala faktorer som kan tänkas påverka individernas möjligheter att delta som jämställda 

medborgare.  

 

Tre av EIU:s totalt 60 variabler fångar på ett tydligt sätt medborgarnas jämlika, reella 

möjligheter till politiskt deltagande och inflytande. Ur ett demokratiskt perspektiv kan 

andelen variabler kritiseras. 

 

EIU mäter antal kvinnor i ländernas parlament, vilket tyder på att EIU:s demokratibegrepp ger 

kön och könsfördelning betydelse. Valet av poängsystem resulterar dock i att variabeln utgör 

ett svagt demokratiskt verktyg för att fånga politisk jämställdhet. Jämställdhet mellan kön 

nämns och tillskrivs betydelse i ytterligare en av samtliga 60 variabler men ges inte heller här 

någon större tyngd då jämställdhet bedöms som en bland fyra aspekter. Tillsammans ligger de 

fyra aspekterna tillgrund för variabelns poängbedömning på maximalt 1 poäng.  

 

Minoriteter ges desto större vikt i EIU:s variabler, vilket kan anses förbättra EIU:s chanser att 

avspegla en så heltäckande bild som möjligt av gapet mellan verklighet och ideal (dock inte 

utifrån det fokus som jag i denna undersökning valt att inta). 

 

Så länge det råder en strukturell underordning av kvinnor, vilket framgår av WEF:s 

jämställdhetsindex, kan politisk jämställdhet omöjligen råda mellan medborgarna. Ur ett 

demokratiskt perspektiv behöver EIU:s demokratiindex modifieras till att fånga denna aspekt. 

Ett steg mot denna riktning skulle vara att formulera om en del av indexets nuvarande 

variabler medan ett annat skulle vara att se över indexets poängsystem. 

    

Utifrån undersökningens teoretiska ramverk kan samtliga variabler som ingår i WEF:s 

jämställdhetsindex tänkas fånga individers reella möjligheter till deltagande. Detta då sociala 

och ekonomiska ojämlikheter rimligen resulterar i en ojämn fördelning av makt och status 

bland medborgare, vilket i sin tur kan inverka på individers reella möjligheter att delta som 

jämställda medborgare. 
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5. En kvantitativ rangkorrelationsanalys 

 

5.1 Data 

I bilaga 2 redovisas WEF:s och EIU:s rangordningar av totalt 126 länder
158

, differensen 

mellan indexens rangordningar, kvadraten på differensen, samt uträkningen av Spearmans 

rangkorrelationskoefficient.  

 

5.2 Diskussion  

Som tidigare nämnt kan rangkorrelationskoefficienten anta ett värde mellan -1 och 1. Värdet 0 

innebär att det inte finns något samband mellan rangerna medan -1 och 1 innebär att 

sambandet är perfekt, dock åt motsatta håll. Värdet 1 innebär att rangordningarna är identiska 

där x och y antar samma rang medan värdet -1 innebär att rangordningarna är fullständigt 

motsatta, dvs. ju högre x desto lägre y. I det undersökta fallet skulle -1 innebära att ju högre 

ett land hamnade i EIU:s rangordning över demokratiska länder, desto lägre skulle landet 

hamna i WEF:s rangordning över jämställdhet. En rangkorrelationsanalys mellan indexen 

visar att spearmans Rho antar ett värde på 0,622233.
159

 Värdet betyder att drygt 62% av 

variationen mellan indexens rangordningar stämmer medan (knappt) 38% inte gör det. 38 % 

av variationen i demokratiindexet kan med andra ord inte förklaras med hjälp av WEF:s 

jämställdhetsindikatorer. Att två rangordningar stämmer med 62% innebär generellt ett 

mycket starkt samband. Följaktligen kan korrelationen mellan EIU:s demokratiindex och 

WEF:s jämställdhetsindex sägas vara stark. Frågan är om sambandet är tillräckligt starkt ur ett 

demokratiskt perspektiv. 

 

Att rangkorrelationskoefficienten mellan EIU:s och WEF:s index är så pass stark som rho 

visar kan tänkas ha flera orsaker. Demokrati bygger onekligen på en tanke om politisk 

jämlikhet mellan individer. Om politisk jämlikhet gäller mellan varje individ råder också 

jämställdhet mellan jämstora grupper. Av resonemanget följer att ett demokratiindex (som 

                                                 
158

 En korrelationsanalys förutsätter att de index som granskas rangordnar lika många och identiska länder. Av 

denna anledning har jag tvingats plocka bort ett antal länder som ursprungligen ingick i vardera index, se bilaga 

3. 
159

 Se bilaga 2. 
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mäter mer än bara form) bör fånga denna aspekt, mer eller mindre, oavsett om det är implicit 

eller explicit uttryckt genom variablerna.  

 

Man kan vidare göra kopplingar till kulturella aspekter. Ronald Inglehart och Christian 

Welzel har presenterat en kartläggning över kulturella skillnader mellan 81 länder
160

, där 

människors värderingar delas in i två dimensioner; traditionella kontra sekulär-rationella 

värderingar samt överlevnadsvärderingar (survival values) kontra emancipativa 

frihetsvärderingar
161

 (self expression values).
162

 Kartläggningen baseras på hundratals frågor 

som systematiskt har delats in i de nämnda dimensionerna. Traditionella värden präglas bland 

annat av religion, familj, gemensamma normer och en tilltro till auktoriteter
163

 medan 

sekulariserade värden bland annat präglas av en tilltro till auktoriteter/myndighet som har 

vunnit legitimitet på rationella-rättsliga grunder samt individuella prestationer.
164

 

Emancipativa frihetsvärderingar uppstår i de samhällen där överlevnad tas för givet. 

Individuell frihet, individens välmående, miljömedvetenhet, tolerans av mångfald, 

jämställdhetssträvanden är exempel på emancipativa frihetsvärderingar.
165

 

 

27 av de 30 länder som EIU klassificerar som fullvärdiga demokratier ingår i Inglehart-

Welzel kulturella kartläggning. Medborgarna i alla utom två av dessa 27 länder (Japan samt 

Sydkorea) anses vara präglade av emancipativa värderingar framför 

överlevnadsvärderingar.
166

 Utan att dra några slutsatser kring orsak och verkan, kan man 

tänka sig att demokratiskt klassificerade länder som dessutom värderar sådant som individuell 

frihet, mångfald, jämställdhet etc. tenderar att utveckla en högre grad av jämlikhet vad gäller 

medborgares möjligheter i de områden WEF mäter. Med andra ord kan en ”slumpmässig” 

korrelation mellan ett demokrati- och ett jämställdhetsindex vara möjlig, dvs. korrelationen 

kan vara stark utan att indexens variabler överensstämmer.  

  

                                                 
160

 WVS, “Inglehart-Welzel Cultural Map of the World”, www.worldvaluessurvey.org, (30 mars 2010). 
161

 Översättningen av self expression values är hämtat från Berggren H., Trägårdh L., Är svensken människa? 

Gemenskap och oberoende I det moderna Sverige, Stockholm: 2006, s. 75. 
162

 Se bilaga 4. 
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 Ibid. 
164

 Inglehart R., mfl. (Edited) Human Beliefs and Values - a cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 

values surveys, Mexiko: 2004, p.11. 
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 WVS, “Inglehart-Welzel Cultural Map of the World”, www.worldvaluessurvey.org, (30 mars 2010). 
166

 Se bilaga 5.  
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Tabell 8, på sida 40, visar de 30 länder som EIU har klassificerat som fullvärdiga 

demokratier, vilket kräver ett genomsnitt på 8-10 poäng
167

 av landets totala poäng i de fem 

områdena.
168

 Den första kolumnen visar differensen mellan WEF:s och EIU:s rangordningar 

och den tredje och fjärde kolumnen visar båda indexens rangordningar (bland det totala 

urvalet av länder). Den femte kolumnen visar WEF:s övergripande poäng i varje land medan 

de fyra nästliggande kolumnerna visar ländernas könskvot i varje enskilt område.
169

 EIU:s 

övergripande poängbedömning (baserat på fem områden
170

) för varje fullvärdigt demokratiskt 

klassificerat land visas i kolumn tio. 

  

                                                 
167

 Avrundat uppåt till en decimal. 
168

 Hausmann, R., etal., ”The Global Gender Gap Report 2008” World Economic Forum, 2008, s.18. 
169

 Se 3.2.2 WEF:s Metod, Tabell 1 och/eller förklaringarna till Tabell 4. 
170

 Se 3.1.3 EIU:s Metod. 
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Tabell 8: Trettio fullvärdiga demokratier
171

 

d*
1
 Land WEF*

2
 EIU*

3
 

Övergripande 
poäng (WEF) 
*

4
 1*

5
 2*

6
 3*

7
 4*

8
 

Övergripande 
Poäng (EIU) 
*

9
 

-9 Frankrike 15 24 0.7341  0.6631  1.0000  0.9796  0.2939 8.07 

-8 UK 13 21 0.7366 0.6918 1.0000 0.9745 0.2801 8.15 

-4 Finland  2 6 0.8195 0.7408 1.0000 0.9796 0.5577 9.25 

-4 Irland 8 12 0.7518 0.6811  1.0000 0.9727 0.3535 9.01 

-2 Nya Zeeland 5 7 0.7859 0.7792 1.0000 0.9745 0.3899 9.19 

-2 Tyskland 11 13 0.7394 0.6877 0.9954 0.9783  0.2962 8.82 

-1 Norge 1 2 0.8239 0.7838 1.0000 0.9787 0.5330 9.68 

1 Island 4 3 0.7999 0.7323 0.9934  0.9697  0.5044 9.65 

2 Sverige 3 1 0.8139 0.7842  0.9987  0.9735  0.4994 9.88 

2 Danmark 7 5 0.7538 0.7116 1.0000 0.9696 0.3340 9.52 

2 Spanien 17 15 0.7281 0.5770  0.9938 0.9730  0.3688 8.45 

4 Costa Rica  31 27 0.7111  0.5860 0.9954  0.9796 0.2833 8.04 

5 Nederländerna 9 4 0.7399 0.6674 0.9937  0.9743 0.3241 9.53 

6 Schweiz 14 8 0.7360 0.6631 0.9751  0.9784  0.3273 9.15 

7 Belgien 27 20 0.7163  0.6519 0.9910 0.9789 0.2431 8.16 

8 USA 26 18 0.7179 0.7524 1.0000 0.9795  0.1398 8.22 

11 Australien 21 10 0.7241 0.7307  1.0000 0.9741 0.1915 9.09 

13 Portugal 38 25 0.7051 0.6958  0.9902  0.9730  0.1613 8.05 

14 Österrike 28 14 0.7153 0.5872 0.9886 0.9796 0.3057 8.49 

19 Kanada 30 11 0.7136 0.7441 0.9977 0.9783 0.1343 9.07 

20 Slovenien 50 30 0.6937 0.7079 0.9979 0.9730 0.0960 7.96 

30 Uruguay 53 23 0.6907  0.6422  0.9995 0.9796 0.1415 8.08 

37 Italien 66 29 0.6788 0.5872 0.9957 0.9719 0.1604 7.98 

49 Tjeckien 68 19 0.6770 0.6366 1.0000 0.9791 0.0921 8.19 

52 Grekland 74 22 0.6727 0.6314 0.9944 0.9785 0.0863 8.13 

56 Luxemburg 65 9 0.6802 0.6125 1.0000 0.9730  0.1353 9.10 

66 Malta 82 16 0.6634 0.5605 0.9955  0.9739  0.1237 8.39 

66 Mauritius 92 26 0.6466 0.5269 0.9884  0.9796  0.0914 8.04 

76 Sydkorea 104 28 0.6154 0.4867 0.9366 0.9670 0.0714 8.01 

78 Japan 95 17 0.6434  0.5440 0.9854 0.9791  0.0651 8.25 

          

*
1 

= Differensen mellan WEF:s och EIU:s rangordningar *
2 

= WEF:s jämställdhetsrangordning *
3 

= EIU:s 

demokratirangordning *
4 

= WEF:s övergripande jämställdhetsbedömning av varje land, baserat på fyra områden 

/ 16 variabler *
5
 = WEF:s könskvot (kvinna/man); möjligheter och resurser i området ekonomiskt deltagande och 

möjlighet *
6
 = WEF:s könskvot (kvinna/man); möjligheter och resurser i området utbildningsnivå *

7
 = WEF:s 

könskvot (kvinna/man); möjligheter och resurser i området hälsa och överlevnad *
8
 = WEF:s könskvot 

(kvinna/man); möjligheter och resurser i området politiskt inflytande *
9
 = EIU:s övergripande 

demokratibedömning av varje land, baserat på fem områden / 60 variabler 

 

För det första är det intressant att belysa hur politisk och ekonomisk makt fördelas i de 30 

(fullständiga) demokratierna.
172

 I samtliga länder har hälften av befolkningen mer resurser 

och möjligheter än andra hälften. I det minst jämställda landet inom det ekonomiska området 

(Sydkorea) har kvinnor knappt 49% av männens andel gällande möjligheter och resurser. I det 
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 Data hämtat från Hausmann, R., etal., ”The Global Gender Gap Report 2008”, World Economic Forum, 

Schweiz: 2008 samt från EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, Economist 

Intelligence Unit, 2008. 
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 Se den sjätte och nionde kolumnen i tabell 8. 
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mest jämställda landet (Sverige) inom samma område har kvinnor drygt 78% av männens 

andel. Inom det politiska området har kvinnor i det minst jämställda landet (Japan) 6.5% av 

männens möjligheter och resurser medan kvinnorna i Finland (områdets mest jämställda 

landet) innehar 56% av männens andel.  

 

För det andra är det intressant att titta på de länder där differensen mellan indexens 

rangordningar skiljer sig mest. Rangordningarna kan differera på två sätt. Ett land kan 

antingen klassificeras som mer demokratiskt än jämställt (differensen antar då ett positivt 

värde) eller som mer jämställt än demokratiskt (differensen antar då ett negativt värde). Bland 

de länder som EIU har klassificerat som fullständiga demokratier ser vi att de största 

differenserna kan kategoriseras under benämningen ”demokratiska framför jämställda”, då de 

största positiva differensvärdena är betydligt större än de största negativa differensvärdena. 

Tjeckien, Grekland, Luxemburg, Malta, Mauritius, Sydkorea och Japan differerar mellan 49 

och 78 positioner. Samtliga länder bedöms vara mer demokratiska än jämställda.  

 

De sju länderna klassificeras som fullständiga demokratier samtidigt som det genomsnittliga 

genusgapet beräknas utgöra mer än 30 % i varje land. Ett genusgap på 30% innebär att 

kvinnors genomsnittliga andel av resurser och möjligheter i EIU:s fyra områden är 70% av 

männens andel. Annorlunda uttryckt innehar män 42,9 %
173

 större andel av resurser och 

möjligheter än kvinnor. 

 

Fördelningen av möjligheter och resurser utmärker sig återigen inom det ekonomiska och 

politiska området. EIU bedömer att hälften av befolkningen i de sju länderna har ungefär 49-

78 % av den andra hälftens möjligheter och resurser inom området ekonomiskt deltagande och 

möjlighet, vilket innebär att den gynnade gruppens andel är 128-204% större än den andra 

hälften av befolkningens andel. Samma gynnade grupp besitter 78% - 429% större andel av de 

högsta politiska posterna (minister-, parlaments- samt statschefsposter) än den mindre 

gynnade gruppen. (Slarvigt uttryckt innebär detta att representanter för hälften av 

befolkningen besitter 1,8 till 14 gånger fler platser än representanter för den andra hälften av 

befolkningen.) 
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 Kvoten (kvinnor/män): 7/10 = 0,70 ger kvoten (män/kvinnor): 10/7=1,428571429 = ca 42,9%. 
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Undersökningens demokratiska fokus leder till frågor. Är det rimligt att länder klassificeras 

som fullvärdiga demokratier när politisk och ekonomisk makt fördelas enligt givna exempel?   

 

De nämnda länderna har med all säkerhet en formell demokratisk struktur (dvs. de flesta eller 

samtliga, för demokratin grundläggande, processuella och formella krav är förmodligen 

uppfyllda).  Utan att ta hänsyn till fördelningen av politisk och ekonomisk makt minskar dock 

möjligheterna att fånga graden av politisk jämställdhet, vilket i sin tur resulterar i ett trubbigt 

mätverktyg vad gäller att fånga graden av substantiell demokrati. 

 

Graf 1 visar differensen mellan WEF:s och EIU:s rangordningar. Längst till vänster och längst 

till höger i grafen synliggörs de största differenserna som varierar mellan -79 (mer jämställt 

än demokratiskt) och 78 (mer demokratiskt än jämställt). I mitten av grafen är differenserna 

som minst.  

 

Graf 1: Differensen mellan WEF:s och EIU:s rangordningar
174

 

 

Med en rangkorrelationskoefficient på 0,62 är korrelationen mellan EIU:s och WEF:s index 

inte svag. Om korrelationen hade handlat om sambandet mellan två rangordningar av två 

separata företeelser, exempelvis mellan ett antal länders folkmängd och antalet 

nobelpristagare i dessa länder, hade rangkorrelationen onekligen ansetts vara stark.
175

 Fallet vi 

nu granskar gäller inte två separata företeelser utan två konstruerade och komplexa index. 

Syftet med det ena indexet är att fånga graden av substantiell demokrati, dvs. både form och 
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 Data är hämtat från EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 

2008 och Hausmann, etal.., "The Global Gender Gap Report 2008", World Economic Forum, 2008. 
175

 Exemplet samt omdömet är hämtat från Othar Hellvik, Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, 

Lund: 1984, s.207. 
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innehåll, medan syftet med det andra indexet är att mäta skillnaden mellan kvinnors och mäns 

möjligheter och resurser i fyra områden. Utifrån undersökningens demokratiska perspektiv, 

där politisk jämställdhet föruttsätts, kan en starkare rangkorrelation förväntas 

 

5.2 Sammanfattande diskussion 

Trots att rangkorrelationen mellan EIU:s och WEF:s index inte är svag menar jag att 

sambandet bör vara starkare utifrån ett demokratiskt perspektiv. Att det finns en icke 

överensstämmande variation på 38 % kan förmodligen till stor del förklaras av att EIU inte 

mäter ekonomiska skillnader mellan individer eller sociala faktorer som kan tänkas hindra 

individers reella möjligheter till politiskt inflytande och deltagande. Ett utelämnande av dessa 

områden kan tyckas innebära en negligering av sambandet mellan demokrati och rättvisa. 

Utan en utvecklad rättvisetanke där alla skall ges möjlighet att delta som jämställda 

medborgare är en demokratisk ordning troligen inte uppnådd.  
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6. Slutsatser 

 

Graden av politisk jämställdhet har i denna undersökning fått stå som måttstock för huruvida 

EIU:s demokratiindex avspeglar en så heltäckande bild som möjligt av gapet mellan 

verklighet och Dahls demokratiideal. Vidare har förhållandet mellan grupperna kvinnor och 

män använts för att bedöma huruvida EIU fångar graden av politisk jämställdhet. Politisk 

jämställdhet handlar om politisk jämlikhet mellan individer. En strukturell diskriminering av 

individer tillhörande en viss grupp kan synliggöras först när gruppers betydelse erkänns i de 

mätverktyg som används för att säga något om verkligheten. WEF:s index synliggör hur 

hälften av medborgarna i samtliga 130 undersökta länder har mindre ekonomisk och politisk 

makt än andra hälften. Förhållandet tyder otvetydigt på en strukturell diskriminering av dessa 

individer. Trots detta förhållande klassificerar EIU 30 länder som fullvärdiga demokratier. Då 

demokratiidealet förutsätter politisk jämställdhet mellan individer menar jag att EIU inte 

mäter gapet mellan verklighet och ideal i tillfredställande grad. Nedan förs ett resonemang 

kring hur EIU:s index kan modifieras. Kapitlet avslutas med en generell diskussion kring 

gapet mellan verklighet och ideal. 

 

Tre av EIU:s totalt sextio variabler fångar tveklöst politisk jämställdhet, detta då 

poängsystemet är utformat på ett sådant sätt att betydande ojämlikheter mellan individer 

resulterar i 0 poäng. EIU uppmärksammar vidare att grupper kan diskrimineras genom att 

belysa minoriteters rättigheter. Trots att detta tyder på ett erkännande av en rättviseaspekt 

samt på ett synliggörande av gruppers betydelse vill jag påstå att ojämlikheter mellan 

individerna tillhörande samhällets två största grupper nästintill nonchaleras. Endast två av 

samtliga variabler syftar explicit till att särskilja kvinnors och mäns möjligheter. Dessutom 

har EIU valt att kombinera dessa två variabler med ett poängsystem som trots betydande 

ojämlikheter mellan grupperna kan resultera i poäng.  

 

Sambandet mellan EIU:s demokratiindex och WEF:s jämställdhetsindex (rho 0.62) är 

visserligen starkt men ur ett demokratiskt perspektiv skulle det kunna vara starkare. En 

tänkbar orsak till att sambandet inte är starkare är att EIU utelämnar sociala och ekonomiska 

faktorer i sitt index. Både sociala och ekonomiska faktorer kan antas påverka medborgares 

uppfattning av varandra som politiskt jämställda samt deras möjligheter att delta som sådana.  
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För att bättre avspegla gapet mellan verklighet och ideal föreslår jag för det första att en rad 

av EIU:s variabler modifieras till att fånga politisk jämställdhet mellan individer. Genom att 

göra en distinktion mellan kvinnor och män kan strukturella skillnader mellan kvinnors och 

mäns möjligheter synliggöras. Variablerna 31, 32, 34 samt alla de variabler som syftar till att 

fånga minoriteters möjligheter är exempel på variabler som kan omformuleras så att ett 

eventuellt samband mellan medborgares könstillhörighet och graden av dess reella politiska 

möjligheter synliggörs.  

 

För det andra föreslår jag att EIU:s poängsystem revideras. Exempelvis poängsätts variablerna 

24, 29, 57 och 58 på ett sådant sätt att indexet misslyckas med att fånga betydande 

ojämlikheter mellan medborgare. Ett land kan få poäng trots att hälften av befolkningen inte 

ges samma möjligheter som andra hälften. 

 

För det tredje föreslår jag att EIU:s demokratiindex kompletteras av de variabler som ingår i 

WEF:s jämställdhetsindex. Detta för att samtliga variabler kan antas fånga individers reella 

möjligheter till deltagande och inflytande över gemensamma beslut. WEF:s variabler 

synliggör nämligen hur samhälleliga nyttigheter fördelas ojämnt bland medborgarna. Först när 

man tittar på hur dessa nyttigheter fördelas mellan samhällets två största grupper synliggörs 

det systematiska missgynnandet av individer tillhörande den ena eller andra gruppen. Samma 

grupp återfinns i större utsträckning bland den betalda arbetskraften, får störst avkastning för 

sitt arbete samt innehar majoriteten av de högsta - såväl politiska som icke-politiska - posterna 

i samhället. Ekonomiska möjligheter förknippas  både med makt och status. Makt och status 

kan i sin tur förväntas påverka en individs reella möjligheter till politiskt inflytande och 

deltagande. Att hälften av befolkningen innehar de högsta politiska posterna i samhället kan 

utgöra ett hot mot en demokratisk ordning oavsett om ordningen är representativ eller inte. 

För att bryta de strukturer som bidrar till att kvinnor systematiskt underordnas krävs rimligen 

en jämnare könsfördelning bland de som representerar demos, inte minst för att möjliggöra att 

fler åsikter och intressen formuleras samt förs upp på dagordningen. Vidare ser man att 

gruppen generellt innehar större möjligheter inom områdena utbildning samt hälsa och 

överlevnad. Ett rimligt antagande är att politiskt deltagande och inflytande förutsätter såväl 

kunskap som god hälsa (inte minst livet i behåll).  

  



 

46 

 

Sammanfattningsvis kan EIU:s demokratiindex modifieras genom att EIU:s variabler 

omformuleras, genom att poängsystemet ses över samt genom att indexet utökas av de 

variabler som ingår i WEF:s jämställdhetsindex.  

 

Demokrati betyder folkstyre och bygger här på de antaganden som Dahl lägger fram. 

Människor har valt att leva i demokratier då de har en sorts grundläggande tanke om att 

individer inte bara har rätt att styra sig själva utan att de (allra flesta) också är fullt kompetenta 

att formulera sina egna intressen. Att tänka sig motsatsen - någon form av förmyndarskap - 

känns i den västerländska kontexten något förlegad. De tankar som har motiverat en 

demokratisk ordning har handlat om allas lika värde och allas lika rätt att delta som jämställda 

medborgare. Det finns en sorts rättvisetanke som genomsyrar den demokratiska logiken. 

Rawls rättvisebegrepp grundar sig på vilket sorts samhälle vi människor skulle välja bakom 

”okunnighetens slöja”
176

. Den moraliskt godtagbara slutsatsen, enligt Rawls, är att sociala och 

ekonomiska faktorer skulle fördelas på ett sådant sätt att de minst gynnade i samhället skulle 

gynnas mest. Dahls argumentation för demokrati innehåller en röd tråd som handlar om 

rättvisa och jämlikhet. Det anmärkningsvärda i sammanhanget kretsar kring teoriernas 

förverkligande. När tankar kring rättvisa formuleras på papper skrivs det om individers lika 

värde. När Dahl skriver om idealet demokrati betonar han vikten av politisk jämställdhet 

mellan medborgarna. När tankar kring demokrati, rättvisa och jämlikhet omsatts i praktiken - 

samt mäts i EIU:s demokratiindex - faller hälften av befolkningen bort. Det är just därför jag 

envisas med att utgå från ett demokratiskt perspektiv och inte - som många kanske hade 

föredragit - ett genusperspektiv eller ett feministiskt perspektiv. Att fråga sig vart kvinnorna 

har tagit vägen vid omsättandet av teorier - om allas lika värde, politisk jämställdhet etc. - i 

praktiken, är inget annat än en högst demokratisk fråga. Demokratiska teorier skiljer inte på 

kvinnor och män men den sociala kontexten gör det. Så fort någon vill belysa hur teorier inte 

omsätts såsom teorier har formulerats heter det plötsligt ”genusperspektiv” eller 

”invandrarperspektiv” eller liknande. Ett försök att ”föra tillbaka” exempelvis kvinnor, 

invandrare eller homosexuella skall ses som en kritik av teoriernas implementering. Att sätta 

nya etiketter på varje sådan kritik hjälper endast de som gynnas av den rådande ordningen då 

etiketterna bidrar till att reproducera maktstrukturer.  En representativ liberal demokrati 

handlar inte minst om rätten till frihet, personlig utveckling och autonomi.  Att sätta etiketter 

på röster som ifrågasätter normen är förödande för individers möjlighet till personlig 

                                                 
176

 Rawls, J., VAD RÄTTVISAN KRÄVER grunddrag i politisk liberalism, Göteborg: 2005, s.38. 



 

47 

 

utveckling. Att sätta etiketten genus på mitt perspektiv är som att säga att jag kommer med 

något nytt. Jag kommer inte med något nytt. Jag har använt mig av Dahls demokratiteori för 

att granska ett index som påstår sig mäta substantiell demokrati. Att mäta demokrati i olika 

länder kan användas som ett analysverktyg för att skilja på verklighet och ideal, vilket i sin tur 

möjliggör ett närmande mot idealet. Om analysverktyget inte fångar betydande ojämlikheter 

vad gäller möjligheter, bland annat genom att utelämna ekonomiska och sociala faktorer, kan 

analysverktygets funktion ifrågasättas. Det hela kan tyckas handla om att synliggöra 

strukturer i samhället som innebär att vissa grupper systematiskt missgynnas framför andra 

grupper. Det hela kan också tyckas handla om hur demokratiindex påverkar vår syn på 

demokrati. 
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Bilaga 1: 
EIU:s områden, variabler samt poängsystem177 

 

Categories Indicators Scores 

 

I Electoral 

process and 

pluralism 

1. Are elections for the national legislature and head of 

government free?  

 

Consider whether elections are competitive in that electors 

are free to vote and are offered a range of choices. 

1: Essentially unrestricted 

conditions for the presentation of 

candidates (for example, no bans 

on major parties)  

0.5: There are some restrictions on 

the electoral process  

0: A single-party system or major 

impediments exist (for example, 

bans on a major party or candidate) 

I 2. Are elections for the national legislature and head of 

government fair? 

1: No major irregularities in the 

voting process  

0.5: Significant irregularities occur 

(intimidation, fraud), but do not 

affect significantly the overall 

outcome  

0: Major irregularities occur and 

affect the outcome  

Score 0 if score for question 1 is 0. 

I 3. Are municipal elections both free and fair? 1: Are free and fair  

0.5: Are free but not fair  

0: Are neither free nor fair 

I 4. Is there universal suffrage for all adults?  

Bar generally accepted exclusions (for example, non-

nationals; criminals; members of armed forces in some 

countries) 

1: Yes  

0: No 

I 5. Can citizens cast their vote free of significant threats to 

their security from state or non-state bodies? 

1: Yes  

0: No 

I 6. Do laws provide for broadly equal campaigning 

opportunities? 

1: Yes  

0.5: Yes formally, but in practice 

opportunities are limited for some 

candidates  

0: No 

I 7. Is the process of financing political parties transparent 

and generally accepted? 

1: Yes 21  

0.5: Not fully transparent  

0: No 

I 8. Following elections, are the constitutional mechanisms 

for the orderly transfer of power from one government to 

another clear, established and accepted? 

1: All three criteria are fulfilled  

0.5: Two of the three criteria are 

fulfilled  

0: Only one or none of the criteria 

is satisfied 

I 9. Are citizens free to form political parties that are 

independent of the government? 

1. Yes  

0.5: There are some restrictions  

0: No 

I 10. Do opposition parties have a realistic prospect of 

achieving government? 

1: Yes  

0.5: There is a dominant two-party 

system in which other political 

forces never have any effective 

chance of taking part in national 
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government  

0: No 

I 11. Is potential access to public office open to all citizens? 1: Yes  

0.5: Formally unrestricted, but in 

practice restricted for some groups, 

or for citizens from some parts of 

the country  

0: No 

I 12. Are citizens free to form political and civic 

organisations, free of state interference and surveillance? 

1: Yes  

0.5: Officially free, but subject to 

some restrictions or interference  

0: No 

II 

Functioning 

of 

government 

13. Do freely elected representatives determine 

government policy? 

1: Yes  

0.5: Exercise some meaningful 

influence  

0: No 

II 14. Is the legislature the supreme political body, with a 

clear supremacy over other branches of government? 

1: Yes 

0: No 

II 15. Is there an effective system of checks and balances on 

the exercise of government authority? 

1: Yes  

0.5: Yes, but there are some 

serious flaws  

0: No 

II 16. Government is free of undue influence by the military 

or the security services 

1: Yes  

0.5: Influence is low, but the 

defence minister is not a civilian. 

If the current risk of a military 

coup is extremely low, but the 

country has a recent history of 

military rule or coups  

0: No 

II 17. Foreign powers do not determine important 

government functions or policies 

1: Yes  

0.5: Some features of a 

protectorate  

0: No (significant presence of 

foreign troops; important decisions 

taken by foreign power; country is 

a protectorate) 

II 18. Special economic, religious or other powerful 

domestic groups do not exercise significant political 

power, parallel to democratic institutions? 

1: Yes  

0.5: Exercise some meaningful 

influence  

0: No 

II 19. Are sufficient mechanisms and institutions in place for 

assuring government accountability to the electorate in 

between elections? 

1: Yes  

0.5. Yes, but serious flaws exist  

0: No 

II 20. Does the government’s authority extend over the full 

territory of the country? 

1: Yes  

0: No 

II 21. Is the functioning of government open and 

transparent, with sufficient public access to information? 

1: Yes 

0.5: Yes, but serious flaws exist  

0: No 

II 22. How pervasive is corruption? 1: Corruption is not a major 

problem  

0.5: Corruption is a significant 

issue  

0: Pervasive corruption exists 

II 23. Is the civil service willing and capable of 

implementing government policy? 

1: Yes  

0.5. Yes, but serious flaws exist  

0: No 

II 24. Popular perceptions of the extent to which they have 

free choice and control over their lives 

1: High  

0.5: Moderate  
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0: Low  

If available, from World Values 

Survey: % of people who think 

that they have a great deal of 

choice/control  

1 if more than 70%  

0.5 if 50-70%  

0 if less than 50% 

II 25. Public confidence in government 1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values 

Survey: % of people who have a 

“great deal” or “quite a lot” of 

confidence in government  

1 if more than 40%  

0.5 if 25-40%  

0 if less than 25% 

II 26. Public confidence in political parties 1: High  

0.5: Moderate 

0: Low  

If available, from World Values 

Survey: % of people who have a 

“great deal” or “quite a lot” of 

confidence  

1 if more than 40%  

0.5 if 25-40%  

0 if less than 25% 

III Political 

participation 

27. Voter participation/turn-out for national elections.  

(average turnout in parliamentary and/or presidential 

elections since 2000. Turnout as proportion of population 

of voting age). 

1 if consistently above 70%  

0.5 if between 50% and 70%  

0 if below 50%  

If voting is obligatory, score 0. 

Score 0 if scores for questions 1 or 

2 is 0. 

III 28. Do ethnic, religious and other minorities have a 

reasonable degree of autonomy and voice in the political 

process? 

1: Yes  

0.5: Yes, but serious flaws exist  

0: No  

III 29. Women in parliament  

 

% of members of parliament who 

are women  

1 if more than 20% of seats  

0.5 if 10-20%  

0 if less than 10% 

III 30. Extent of political participation. Membership of 

political parties and political non-governmental 

organisations. 

Score 1 if over 7% of population 

for either  

Score 0.5 if 4% to 7%  

Score 0 if under 4%.  

If participation is forced, score 0. 

III 31. Citizens’ engagement with politics  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low 

If available, from World Values 

Survey: % of people who are very 

or somewhat interested in politics  

1 if over 60%  

0.5 if 40% to 60%  

0 if less than 40% 

III 32. The preparedness of population to take part in lawful 

demonstrations.  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values 
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Survey  

% of people who have taken part 

in or would consider attending 

lawful demonstrations  

1 if over 40%  

0.5 if 30% to 40%  

0 if less than 30% 

III 33. Adult literacy  

 

1 if over 90%  

0.5 if 70% to 90%  

0 if less than 70% 

III 34. Extent to which adult population shows an interest in 

and follows politics in the news.  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values 

Survey: % of population that 

follows politics in the news media 

(print, TV or radio) every day  

1 if over 50%  

0.5 if 30% to 50%  

0 if less than 30% 

III 35. The authorities make a serious effort to promote 

political participation.  

 

1: Yes  

0.5: Some attempts  

0: No 

Consider the role of the education 

system, and other promotional 

efforts. Consider measures to 

facilitate voting by members of the 

diaspora.  

If participation is forced, score 0. 

IV 

Democratic 

political 

culture 

36. Is there a sufficient degree of societal consensus and 

cohesion to underpin a stable, functioning democracy?  

1: Yes  

0.5: Yes, but some serious doubts 

and risks  

0: No  

IV 37. Perceptions of leadership; proportion of the population 

that desires a strong leader who bypasses parliament and 

elections.  

 

1: Low  

0.5: Moderate  

0: High  

If available, from World Values 

Survey: % of people who think it 

would be good or fairly good to 

have a strong leader who does not 

bother with parliament and 

elections  

1 if less than 30%  

0.5 if 30% to 50%  

0 if more than 50% 

IV 38. Perceptions of military rule; proportion of the 

population that would prefer military  

 

1: Low  

0.5: Moderate  

0: High  

If available, from World Values 

Survey: % of people who think it 

would be very or fairly good to 

have army rule  

1 if less than 10%  

0.5 if 10% to 30%  

0 if more than 30% 

IV 39. Perceptions of rule by experts or technocratic 

government; proportion of the population that would 

prefer rule by experts or technocrats. 

1: Low  

0.5: Moderate  

0: High 

If available, from World Values 

Survey  
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% of people who think it would be 

very or fairly good to have experts, 

not government, make decisions 

for the country  

1 if less than 50%  

0.5 if 50% to 70%  

0 if more than 70% 

IV 40. Perception of democracy and public order; proportion 

of the population that believes that democracies are not 

good at maintaining public order. 

1: Low  

0.5: Moderate  

0: High  

If available, from World Values 

Survey: % of people who disagree 

with the view that democracies are 

not good at maintaining order  

1 if more than 70%  

0.5 if 50% to 70%  

0 if less than 50% 

IV 41. Perception of democracy and the economic system; 

proportion of the population that believes that democracy 

benefits economic performance 

If available, from World Values 

Survey: % of people who disagree 

with the view that the economic 

system runs badly in democracies  

1 if more than 80%  

0.5 if 60% to 80%  

0 if less than 60% 

IV 42. Degree of popular support for democracy  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values 

Survey: % of people who agree or 

strongly agree that democracy is 

better than any other form of 

government  

1 if more than 90%  

0.5 if 75% to 90%  

0 if less than 75% 

IV 43. There is a strong tradition of the separation of church 

and state  

 

1: Yes  

0.5: Some residual influence of 

church on state  

0: No 

V Civil 

liberties 

44. Is there a free electronic media?  

 

1: Yes  

0.5: Pluralistic, but state-controlled 

media are heavily favoured. One or 

two private owners dominate the 

media  

0: No  

V 45. Is there a free print media?  

 

1: Yes  

0.5: Pluralistic, but state-controlled 

media are heavily favoured. There 

is high degree of concentration of 

private ownership of national 

newspapers  

0: No  

V 46. Is there freedom of expression and protest (bar only 

generally accepted restrictions such as banning advocacy 

of violence)?  

 

1: Yes  

0.5: Minority view points are 

subject to some official 

harassment. Libel laws restrict 

heavily scope for free expression  

0: No  

V 47. Is media coverage robust? Is there open and free 

discussion of public issues, with a reasonable diversity of 

1: Yes  

0.5: There is formal freedom, but 
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opinions?  

 

high degree of conformity of 

opinion, including through self-

censorship, or discouragement of 

minority or marginal views  

0: No  

V 48. Are there political restrictions on access to the 

Internet?  

 

1: No  

0.5: Some moderate restrictions  

0: Yes  

V 49. Are citizens free to form professional organisations 

and trade unions?  

 

1: Yes  

0.5: Officially free, but subject to 

some restrictions  

0: No 

V 50. Do institutions provide citizens with the opportunity 

to successfully petition government to redress grievances?  

 

1: Yes  

0.5: Some opportunities  

0: No  

V 51. The use of torture by the state  

 

1: Torture is not used  

0: Torture is used  

V 52. The degree to which the judiciary is independent of 

government influence.  

Consider the views of international legal and judicial 

watchdogs. Have the courts ever issued an important 

judgement against the government, or a senior 

government official?  

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

V 53. The degree of religious tolerance and freedom of 

religious expression.  

Are all religions permitted to operate freely, or are some 

restricted? Is the right to worship permitted both publicly 

and privately? Do some religious groups feel intimidated 

by others, even if the law requires equality and 

protection?  

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

 

V 54. The degree to which citizens are treated equally under 

the law.  

Consider whether favoured members of groups are spared 

prosecution under the law.  

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

 

V 55. Do citizens enjoy basic security?  

 

1: Yes  

0.5: Crime is so pervasive as to 

endanger security for large 

segments  

0: No  

V 56. Extent to which private property rights protected and 

private business is free from undue government influence  

 

1: High 

0.5: Moderate  

0: Low 

V 57. Extent to which citizens enjoy personal freedoms  

Consider gender equality, right to travel, choice of work 

and study.  

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

V 58. Popular perceptions on human rights protection; 

proportion of the population that think that basic human 

rights are well-protected.  

 

1: High  

0.5: Moderate  

0: Low  

If available, from World Values 

Survey: % of people who think 

that human rights are respected in 

their country  

1 if more than 70%  

0.5 if 50% to 70%  

0 if less than 50%  

V 59. There is no significant discrimination on the basis of 

people's race, colour or creed.  

 

1: Yes  

0.5: Yes, but some significant 

exceptions  

0: No  
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V 60. Extent to which the government invokes new risks and 

threats as an excuse for curbing civil liberties  

1: Low  

0.5: Moderate  

0: High 
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Bilaga 2: 
Rangkorrelationsanalys: WEF:s demokratiindex & EIU:s jämställdhetsindex178 

 

 

Nedan redovisas WEF:s och EIU:s rangordningar av totalt 126 länder
179

, differensen mellan 

indexens rangordningar, kvadraten på differensen, samt slutligen uträkningen av Spearmans 

rangkorrelationskoefficient. Tabellen är sorterad efter differensen mellan indexens 

rangordningar. 

 

Land 
Jämställdhetsindex 

The Global Gender Gap 

Report 2008 
Demokratiindex d d

22
 

Sorterade efter 

differensen mellan 

rangerna 

The Global Gender Gap 

Report 2008 

The Economist 

Intelligence Unit’s 

Index of Democracy 

2008 

d = differensen 

mellan rangerna 

d
2
 = kvadraten 

på differensen 

mellan 

rangerna 

     

Japan 95 17 78 6084 

India 109 33 76 5776 

Korea, Rep 104 28 76 5776 

Malta 82 16 66 4356 

Mauritius 92 26 66 4356 

Luxembourg 65 9 56 3136 

Greece 74 22 52 2704 

Benin 122 73 49 2401 

Czech Republic 68 19 49 2401 

Mexico 94 52 42 1764 

Turkey 119 77 42 1764 

Cyprus 75 34 41 1681 

Italy 66 29 37 1369 

Guatemala  108 72 36 1296 

Paraguay  96 60 36 1296 

Brazil 72 39 33 1089 

Chile 64 32 32 1024 

Malaysia 93 62 31 961 

Pakistan 123 93 30 900 

Uruguay 53 23 30 900 

Mali 105 76 29 841 

                                                 
178

 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 2008, (6 maj 2010) 

samt Hausmann R., etal., ”The Global Gender Gap Report 2008” World Economic Forum, Schweiz: 2008,        

(6 maj 2010). 
179

 En korrelationsanalys förutsätter att de index som granskas rangordnar lika många och identiska länder. Av 

denna anledning har jag plockat bort ett antal länder som ursprungligen endast ingick i ett av de två indexen, se 

bilaga 3. 
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Ethiopia 118 91 27 729 

Indonesia 90 63 27 729 

Botswana 62 37 25 625 

Romania 69 47 22 484 

Suriname 78 56 22 484 

Hungary 59 38 21 441 

Slovak Republic  63 42 21 441 

Egypt 120 100 20 400 

Morocco 121 101 20 400 

Slovenia 50 30 20 400 

Canada  30 11 19 361 

Israel 55 36 19 361 

Nepal 116 97 19 361 

Zambia 102 85 17 289 

Austria  28 14 14 196 

Portugal 38 25 13 169 

Albania 85 74 11 121 

Australia 21 10 11 121 

Ukraine 61 50 11 121 

Bolivia 79 69 10 100 

Yemen 126 116 10 100 

Bahrain 117 108 9 81 

Burkina Faso 111 102 9 81 

Bangladesh 88 80 8 64 

Cameroon 113 105 8 64 

Singapore 83 75 8 64 

United States  26 18 8 64 

Belgium  27 20 7 49 

Mauritania 106 99 7 49 

Switzerland  14 8 6 36 

Netherlands  9 4 5 25 

Poland  48 43 5 25 

Costa Rica  31 27 4 16 

Dominican 
Republic 

71 67 4 16 

Cambodia 91 88 3 9 

Denmark  7 5 2 4 

Jordan 100 98 2 4 

Spain  17 15 2 4 

Sweden  3 1 2 4 

Angola 110 109 1 1 

Estonia  36 35 1 1 

Iceland  4 3 1 1 

Oman 114 114 0 0 

Saudi Arabia 124 124 0 0 

Thailand 51 51 0 0 

Chad 125 126 -1 1 
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Nicaragua 70 71 -1 1 

Norway  1 2 -1 1 

Germany  11 13 -2 4 

New Zealand  5 7 -2 4 

Qatar 115 117 -2 4 

Croatia 45 48 -3 9 

Jamaica 43 46 -3 9 

Kenya 86 89 -3 9 

Algeria 107 111 -4 16 

El Salvador 57 61 -4 16 

Finland  2 6 -4 16 

Ireland  8 12 -4 16 

Nigeria 98 103 -5 25 

Ghana 76 82 -6 36 

Iran 112 118 -6 36 

Madagascar 73 79 -6 36 

Malawi 80 86 -6 36 

Colombia 49 57 -8 64 

Panama  33 41 -8 64 

United Kingdom  13 21 -8 64 

France 15 24 -9 81 

Georgia 81 90 -9 81 

South Africa  22 31 -9 81 

Gambia 84 94 -10 100 

Kuwait 97 107 -10 100 

Bulgaria  35 49 -14 196 

Macedonia 52 66 -14 196 

Mongolia 39 55 -16 256 

Tunisia 99 115 -16 256 

Lithuania 23 40 -17 289 

Peru 47 64 -17 289 

Armenia 77 95 -18 324 

United Arab 
Emirates 

101 119 -18 324 

Syria 103 123 -20 400 

Honduras 46 68 -22 484 

Venezuela 58 83 -25 625 

Trinidad and 
Tobago  

19 45 -26 676 

Argentina 24 53 -29 841 

Namibia  29 59 -30 900 

Zimbabwe 89 120 -31 961 

Latvia  10 44 -34 1156 

Tajikistan 87 122 -35 1225 

Moldova  20 58 -38 1444 

Sri Lanka  12 54 -42 1764 

Ecuador  34 78 -44 1936 
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Uganda 42 87 -45 2025 

Tanzania 37 84 -47 2209 

Lesotho  16 65 -49 2401 

Russian Federation 41 92 -51 2601 

Azerbaijan 60 112 -52 2704 

Vietnam 67 121 -54 2916 

Kyrgyz Republic 40 96 -56 3136 

China 56 113 -57 3249 

Kazakhstan 44 106 -62 3844 

Mozambique 18 81 -63 3969 

Philippines  6 70 -64 4096 

Uzbekistan 54 125 -71 5041 

Belarus  32 110 -78 6084 

Cuba 25 104 -79 6241 

N = 126  Summa:  0 125938 

 

 

Spearmans Rho (Rangkorrelationskoefficient) 
= 1-(6x125938/126

3
-126) 

= 0,622233 
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Bilaga 3:  

Bortplockade länder 

 

En korrelationsanalys förutsätter att de index som granskas rangordnar lika många och 

identiska länder. Av denna anledning har jag plockat bort ett antal länder som ursprungligen 

endast ingick i ett av de två indexen, se nedanstående tabeller. 

 
Länder som har plockats bort från undersökningens 
rangkorrelationsanalys 

Ursprunglig rangordning i EIU:s 
index

180
 

Afghanistan 138 

Bhutan 109 

Bosnia and Hercegovina 86 

Burundi 106 

Cape Verde 34 

Central African Republic 162 

Comoros 123 

Congo (Brazzaville) 143 

Côte d'Ivoire 134 

Democratic Rep. of Congo 154 

Djibouti  152 

Equatorial Guinea  155 

Eritrea  153 

Fiji  100 

Gabon  139 

Guinea  158 

Guinea-Bissau  160 

Guyana  76 

Haiti  110 

Hong Kong 84 

Iraq 116 

Laos 157 

Lebanon 89 

Liberia 98 

Libya 159 

Montenegro 65 

Myanmar 163 

Niger 128 

North Korea 167 

                                                 
180

 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 2008, (6 maj 2010). 
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Palestinian territories 85 

Papua New Guinea 61 

Rwanda 121 

Senegal 93 

Serbia 63 

Sierra Leone 112 

Sudan 146 

Swaziland 137 

Taiwan 33 

Timor-Leste 47 

Togo 151 

Turkmenistan 165 

 

 

Länder som har plockats bort i undersökningens 
rangkorrelationsanalys 

Ursprunglig rangordning i WEF:s 
index181 

Barbados 26 

Belize 86 

Maldives 91 

Brunei Darussalam 99 

 

                                                 
181

 Hausmann R., Tyson D, L., Zahidi S., ”The Global Gender Gap Report 2008” World Economic Forum, 

Schweiz: 2008, (6 maj 2010). 
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Bilaga 4: 

Inglehart-Welzel Culture Map of the World 

 

Inglehart-Welzel Culture Map of the World, written by Ronald Inglehart 

 
Källa: Inglehart R., Welzel C., Modernization, Cultural Change and Democracy. New York, Cambridge 

University Press, 2005: s.64, baserat på World Values undersökningar, www.worldvaluessurvey.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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Bilaga 5: 

Graden av emancipativa värderingar i de länder som av EIU klassificeras som fullvärdiga 
demokratier 

 

Av de 30 länder som EIU klassificerar som fullvärdiga demokratier ingår 27 av dem i 

Inglehart och Welzels kulturella karta.
182

 Tabell 9 visar i vilken grad dessa länder präglas av 

emanicipativa värderingar. Om värdet på x-axeln är positiv, dvs. större än 0, är värderingarna 

i högre grad präglade av emanicipation än överlevnad, vilket är fallet för samtliga länder med 

undantag för Japan och Sydkorea. 

 

Tabell 9: Graden av emancipativa värderingar
183

 i de länder som av EIU 

klassificeras som fullvärdiga demokratier
184

 
Fullvärdiga demokratier Grad av 

emancipativa 
värderingar  

Australien 1.75 

Belgien 1.13 

Costa Rica  INGÅR EJ 

Danmark 1.87 

Finland  1.12 

Frankrike 1.13 

Grekland 0.55 

Irland
185

 1.01 

Island 1.63 

Italien 0.60 

Japan -0.05 

Kanada 1.91 

Luxemburg 1.13 

Malta INGÅR EJ 

Mauritius INGÅR EJ 

Nederländerna 1.39 

Norge 2.17 

Nya Zeeland 1.86 

Portugal 0.49 

Schweiz 1.90 

                                                 
182

 Se bilaga 4. 
183

 Enligt varje lands senaste mätning (1981, 1990, 1995, 2000 eller 2006). 
184

 EIU, ”The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008”, The Economist, 2008 samt WVS, 

“National-level Value scores on Traditional/Secular-rational values and Survival/Self-expression values for all 

available surveys (wave 1=1981, 2=1990,3=1995,4=2000, 5=2006)”, World Values Survey, 

www.worldvaluessurvey.org, (6 maj 2010). 
185

 Det värde som här redovisas är ett medelvärde av Nordirlands och Irlands värden. 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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Slovenien 0.36 

Spanien 0.54 

Storbritannien 1.68 

Sverige 2.35 

Sydkorea -1.37 

Tjeckiska Rep. 0.38 

Tyskland
186

 0.50 

Uruguay 0.99 

USA 1.76 

Österrike 1.43 

 

 

 

                                                 
186

 Det värde som här redovisas är ett medelvärde av Väst- och Östtysklands värden. 


