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Abstrakt 

This essay’s problem is based on the subordination of women that exists worldwide, 

more specifically on womens rights. The study examined six countries with case study 

as a method. The countries were chosen based on their ranking on the Global 

Democracy Ranking of 2015. The countries chosen were the two who got the best 

grades, the two in the middle and the two who came last. With three different theoretical 

foundations, the UN Women’s CEDAW-convention, Yvonne Hirdman’s gender theory 

and Global Democracy Ranking, the countries were examined and led to the following 

conclusions: the work with women’s rights have progressed further the higher ranking a 

country has on the Global Democracy Ranking and Hirdmans gender theory can be seen 

as one of the explanations for the existing inequality. The study also noted that there is a 

connection between the ratification of the CEDAW-convention and Women’s rights.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
“Kvinnounderordningen är en generell problematik. Det är ett så envist och konsistent 

mönster att de flesta inte ser det – eller inte bryr sig. Eller ser det och använder det som 

ett medel i sig för underordning: detta är Guds eller Naturens vilja, det finns nerlagt i 

våra gener: att män är dominanta och att – följaktligen – kvinnor är underordnade. Och 

är det så bör det.”1 

 

Kvinnors rättigheter prioriteras långt mindre än vad som behövs för att nå jämställdhet 

runt om i världen. Men vad beror det på egentligen? Den här studien syftar inte till att 

nå ett generellt svar för hur ojämställdheten som helhet ska lösas utan istället nå en 

beskrivning och intressanta jämförelser av sex länder. Spelar demokrati in? Hur stor roll 

spelar FN:s kvinnokonvention; gör den någon nytta, leder den till förbättring? Hur ser 

det ut om man lägger ett genusperspektiv på kvinnors nedprioriterade rättigheter, går det 

att göra på så spridda och skilda länder, och vad blir resultatet? 

 

Uppsatsen kommer att behandla bland andra dessa frågor och utifrån intressanta teorier 

och perspektiv analysera kvinnors rättigheter i Norge, Schweiz, Namibia, 

Dominikanska republiken, Pakistan och Jemen.  

 

1.1 Problemformulering 
”I stora delar av världen har kvinnor inte samma rättigheter som män. Kvinnors rätt till 

frihet, arbete och utbildning, beslutsfattande, personlig säkerhet, rättigheter inom 

äktenskapet, samt åsikts- och yttrandefrihet, är på många platser i världen starkt 

begränsade.”2  

 

Att kvinnors rättigheter är långt ifrån prioriterade runt om i världen är tydligt med tanke 

på hur det ser ut. Att demokratiska länder har kommit längre i denna fråga är mer eller 

mindre självklart då mänskliga rättigheter överlag är nära kopplat till demokrati. 

Undersökningen kommer trots det undersöka bland annat hur demokrati och kvinnors 

                                                 
1 Hirdman, 2003, s 5 
2 http://www.unwomen.se/demokrati-manskliga-rattigheter-och-kvinnors-politiska-egenmakt/ 
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rättigheter hör ihop, inte för att bekräfta det som redan är bekräftat utan för att ge en 

beskrivning och en jämförelse av kvinnors rättigheter i sex länder valda utifrån deras 

demokratirankning. Olika teorier kommer att appliceras för att ge en intressant 

beskrivning som leder till ny kunskap istället för att bekräfta redan befintlig. 

Statsvetenskapen är intresserad av det som påverkar samhället och hur det kan ses 

utifrån olika perspektiv vilket gör den här studien och dess frågeställningar relevanta.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen ämnar att undersöka kvinnors rättigheter genom en fallstudie på sex 

stycken länder. En jämförande studie på exakt de sex länder den här studien kommer att 

undersöka med de tre perspektiv som kommer att läggas på saknas vilket ger studien en 

chans att fylla en lucka. Det är statsvetenskapligt intressant att se huruvida det går att se 

en koppling mellan kvinnors rättigheter och demokrati, men också statsvetenskapligt 

viktigt att bidra med ny kunskap kring kvinnors rättigheter runt om i världen då det är 

ett utbrett problem. De hypoteser som kommer att prövas är följande: 

1. Arbetet med kvinnors rättigheter har kommit längre ju högre placering ett land 

har på Global Democracy Ranking. 

2. Hirdmans genusteori går att se som en av förklaringarna till den ojämställdhet 

som råder i de undersökta länderna. 

 

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för undersökningen: 

1. Hur ser kvinnors rättigheter ut i respektive land och i jämförelse med varandra? 

2. Finns det ett samband mellan demokrati(rankning) och kvinnors rättigheter? 

3. Finns det ett (positivt) samband mellan ratificeringen av FN:s kvinnokonvention 

och kvinnors rättigheter? 

4. Går det att applicera Hirdmans genusteori på respektive falls resultat? 

 

1.3 Metod 

Studien kommer att genomföras med hjälp utav en jämförande fallstudie som metod. En 

fallstudie – en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen – är lämplig för att bland 

annat illustrera eller stärka hypoteser3. Den här studien har två hypoteser:  

                                                 
3 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fallstudie 
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1. Arbetet med kvinnors rättigheter har kommit längre ju högre placering ett land 

har på Global Democracy Ranking. 

2. Hirdmans genusteori går att se som en av förklaringarna till den ojämställdhet 

som råder i de undersökta länderna. 

 

En fallstudie är en djupgående undersökning som exempelvis kan svara på frågorna hur 

eller varför. Ofta studeras ett eller få fall, den här studien kommer att behandla sex fall 

som sedan kommer att jämföras. Eftersom att det är en specifik fråga som undersöks i 

alla sex fall blir det trots antalet fall en djupdykning som ska svara på hur det ser ut och 

om några samband kan hittas. Forskaren får inte styra eller kontrollera analysen, vilket 

har varit närvarande under studiens gång. Det är av stor vikt att det material som 

analyseras är relevant för undersökningen för att slutsatserna ska bli valida, varför 

materialet är noga utvalt innehållande så mycket information som möjligt men också ur 

ett källkritiskt perspektiv. Meningen med just fallstudien är att finna mönster med hjälp 

av studiens teoretiska ramverk och skapa möjliga förklaringar. Fallstudie som metod är 

ett relevant val för den här undersökningen då det behövs en djupdykning i hur kvinnors 

rättigheter ser ut i varje land. De fyra frågeställningarna kräver en noggrann 

djupdykning inom det specifika ämnet vilket fallstudie som metod lämpar sig väl för. 

Fallstudien är också bra för att beskriva vilket gör den ännu mer lämplig för studien då 

en beskrivning först kommer att ske för att kunna svara på första frågeställningen, och 

sedan ett försök att se mönster och förklaringar med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna för att svara på de resterande frågeställningarna.4 

 

Fallstudien har fått mycket kritik men vuxit sig starkare och motbevisat kritiker flertal 

gånger. Trots att den är kritiserad är den välanvänd inom samhällsvetenskapen. 

Metoden handlar om att lära sig någonting istället för att bevisa någonting. Valet av 

metod ska alltid grundas i studiens problem och dess omständigheter, vid rätt problem 

och omständigheter är fallstudien en lika tillräcklig metod som andra 

samhällsvetenskapliga metoder.5 

                                                 
4 orion.lnu.se/pub/education/course/4IK024/ht13/Movie/F5/Fallstudier.pdf 
5 https://www.researchgate.net/publication/244584290_Fem_missforstand_om_fallstudieforskning 

https://www.researchgate.net/publication/244584290_Fem_missforstand_om_fallstudieforskning
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Då det är sex väldigt olika länder som undersöks med skilda förutsättningar och 

omständigheter så kan det bli svårt att göra en ”rättvis” jämförelse. Detta kommer att 

vara med genom studien så att en så pass relevant och valid analys och jämförelse som 

möjligt kommer att genomföras. 

 

1.4 Material 

Det material som främst har legat till grund för den här studiens undersökning är 

Utrikesdepartementets rapporter om mänskliga rättigheter då det ur ett källkritiskt 

perspektiv ger god validitet för studien. Informationen som finns i dessa rapporter är väl 

kontrollerad och publicerade via regeringskansliet. Rapporterna innehåller det mesta av 

den information som behövs, det som saknas har kompletterats med hjälp av andra 

internetkällor i form av artiklar. Det ska påpekas att rapporterna är från 2010-2012, 

vilket är de senaste som är tillgängliga. Det kan innebära att en det skett förändringar på 

en del områden vilket inte tas i beaktning i studien. Övrigt material som använts till 

teori och metod är främst litteratur men också rapporter och andra artiklar. Yvonne 

Hirdmans bok ”Genus”, UN Women’s rapport samt Global Democracy Ranking är det 

material som utgjort teoridelen.  

 

Själva undersökningen är baserad på Utrikesdepartementets rapporter om mänskliga 

rättigheter. Baserat på Global Democracy Ranking 2015 valdes de två som fått högst 

betyg, två av de tre som fått sämst betyg samt två av de som låg i mitten. Syrien låg på 

näst sista plats men valdes bort då majoriteten av det material som hittades handlade om 

den nuvarande konflikten och situationen i Syrien, vilket ej var relevant för den här 

studien som syftar på kvinnors rättigheter, därför valdes den tredje näst sista, Pakistan, 

istället för Syrien. Det finns många alternativ när material ska väljas, man skulle kunna 

basera valen på exempelvis geografi eller religion, men den här studien baseras helt på 

den plats länderna hade på Global Democracy Ranking utan att ta hänsyn till några 

andra faktorer.  

1.5 Analysmodell 

Varje fall kommer att beskrivas enskilt utifrån följande analysenheter och sedan 

jämföras med varandra för att nå svar på frågeställningarna: 
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 Ratificering av FN-konventioner 

Har landet ratificerat FN:s konventioner inom mänskliga rättigheter, och främst 

kvinnokonventionen eller ej? 

 Utbildning och arbete 

Får flickor samma tillgång till skola som pojkar? Hur stor del av arbetskraften 

utgör kvinnorna? 

 Rättssäkerhet 

Hur ser kvinnors rättssäkerhet ut i landet?  

 Våld 

Vilket våld är vanligast och hur mycket våld mot kvinnor förekommer? 

 Självbestämmande 

Hur mycket makt har kvinnorna över sina egna liv? 

 Politik och maktpositioner 

Har kvinnor och män lika rösträtt? Hur ser fördelningen av maktpositioner ut? 

Analysenheterna är noga utvalda utifrån det teoretiska ramverket. Analysenheterna är 

valda baserade på FN:s CEDAW-konvention, Utrikesdepartementets rapporter som 

utgör majoriteten av materialets innehåll samt den tidigare forskning som presenterats 

då liknande variabler har använts där. Enheterna är valda i syfte att kunna besvara 

undersökningens frågeställningar. 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning kring kvinnors rättigheter runt om i världen. FN står för en 

stor del utav den forskningen tack vare UN Women. Det finns också en rad uppsatser 

som har undersökt både kvinnors rättigheter men också om själva kvinnokonventionen 

som ligger till grund för den här uppsatsen. Följande forskning nedan ringar in den här 

studiens problemområde men lämnar samtidigt plats för just den här undersökningen: 

 

1.6.1 UN Women’s årliga rapport 2015/20156 

UN Women jobbar med kvinnors rättigheter och jämställdhet runt om i världen. De 

jobbar med regeringar och de civila samhällena för att skapa lagar, policies, program 

                                                 
6 http://annualreport.unwomen.org/en/2015 
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och det stöd som behövs för att förverkliga dessa. De rapporter UN Women släpper är 

högst relevanta för denna studie som en del av tidigare forskning och för att ringa in 

studiens problemområde. Rapporten behandlar och belyser kvinnors rättigheter och 

utsatthet internationellt världen över och radar upp de åtgärder som gjorts. På så vis 

täcker rapporten en del av det område den här uppsatsen behandlar utan att vara en 

likadan studie. UN Women fokuserar på fem områden: öka kvinnors ledarskap och 

delaktighet, få stopp på våldet mot kvinnor, engagera kvinnor i freds- och 

säkerhetsprocesser, öka kvinnors ekonomiska egenmakt och få jämställdhet prioriterat i 

budgetar och nationell utvecklingsplanering. De släpper årliga rapporter om hur läget 

ser ut och vad som gjorts och på vilka områden. Den senaste rapporten är ifrån 

2014/2015 och där framkommer bland annat följande: 

 Andel kvinnor som blivit valda till ‘the House of Representatives’ i Bolivia har 

ökat från knappt 30 procent till mer än 50 procent 

 21,350 kvinnor i Pakistan har fått förbättrade ekonomiska möjligheter genom 

ökad tillgång till registreringstjänster, matsäkerhet och inkomsgenererande 

möjligheter 

 Bättre kriscentra för utsatta kvinnor i Rwanda 

 23 experter inom könsbaserade brott har blivit utplacerade i tolv olika länder för 

att stöda utredningar och åtal och på så vis kunna bygga starka fall mot förövare 

som våldför sig på kvinnor och flickor. 

 

1.6.2 Inkorporering av FN:s kvinnokonvention – ett sätt att stärka kvinnors 

rättigheter?7 

”Inkorporering av FN:s kvinnokonvention” är ett examensarbete skrivet av 

Annamaria Liljequist Aspelund på Lunds universitet. Studien behandlar 

huruvida FN:s kvinnokonvention bör göras till svensk lag eller inte. För- och 

nackdelar presenteras och idén jämförs med tidigare inkorporeringar så som 

barnkonventionen. Studien kommer fram till att kvinnokonventionen är ett 

underanvänt verktyg i Sverige då den inte ens känns till överallt. Författaren drar 

slutsatsen att om kvinnokonventionen blir svensk lag skulle den kunna ge stor 

betydelse för jämställdhetsarbetet i Sverige. 

                                                 
7 https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/7766944 
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1.6.3 Women's Human Rights and Islam : a Study of Three Attempts at 

Accommodation8 

”Women’s Human Rights and Islam” är en avhandling skriven av Jonas 

Svensson på Lunds universitet. Avhandlingen behandlar kvinnors mänskliga 

rättigheter i samband med islam. Författaren tar upp flertal olika perspektiv och 

synpunkter på problemet. Fokus i avhandlingens analys är diskussionen 

angående omtolkning av de religiösa källorna och på så vis ge utrymme för 

acceptans av internationella normer när det kommer till mänskliga rättigheter för 

kvinnor. Den är relevant för den här studien i och med att många av länderna 

som undersöks innefattar islam, men lämnar plats för en studie som jämför 

kvinnors rättigheter i muslimska och icke-muslimska länder. 

 

1.7 Teoretiska utgångspunkter 

1.7.1 Genuskontraktet9 

“Kvinnounderordningen är en generell problematik. Det är ett så envist och konsistent 

mönster att de flesta inte ser det – eller inte bryr sig. Eller ser det och använder det som 

ett medel i sig för underordning: detta är Guds eller Naturens vilja, det finns nerlagt i 

våra gener: att män är dominanta och att – följaktligen – kvinnor är underordnade. Och 

är det så bör det.”10 

 

En del av den här studiens teoretiska referensram kommer att vara Yvonne Hirdmans 

genusteori, mer specifikt hennes teori om genuskontraktet. Först beskrivs det ur ett 

historiskt perspektiv: 

Den naturliga ordningen 

Med den naturliga ordningen menar Hirdman det som tolkas vara det rätta enligt 

naturen, hur det ska vara och hur det bör vara mellan en man och en kvinna. Här sätts 

själva relationen i fokus. Mannen tar hand om kvinnan, för hon är den mindre och den 

                                                 
8 http://lup.lub.lu.se/search/record/19749 
9 Hirdman, 2003 
10 Hirdman, 2003, s 5 
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svagare. Kvinnan föder barn och det är hennes enda öde. Så har det sett ut i alla tider 

och på så vis har hemmet, underordningen, underrepresentationen och att vara 

underbetald blivit kvinnans naturliga plats. Kvinnans biologi legitimerar kvinnans 

sociala plats. Det viktiga här enligt Hirdman är att förstå att sexualiteten och 

fortplantningen inte i sig är orsak till kvinnors andra ordning i världen. “Den dirigerar 

inte i sig fram manlig överhöghet. Den skapar inte i sig den manliga normen.”11 Alltså, 

att kvinnor är de enda som kan föda barn är sant och naturligt, men det betyder inte att 

man måste acceptera de följder som det lett till – att kvinnor ska ses som mindre värda 

än män och vara bundna till hem och barn. Segregeringen är inte naturlig och inte heller 

legitim. 

Det stereotypa genuskontraktet 

Hirdman kallar detta för ett slags grundkontrakt. Det ska ses som en idealtyp, en 

idealtyp som marknaden, ett starkt och styrande begrepp som fått sitt innehåll från 

verkligheten men som inte är verkligheten, utan snarare situationens essens. “En 

kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande 

med åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter.”12 Det handlar om ett 

strukturellt tvång som både män och kvinnor tyngs under och inte bara kvinnor. 

 

Kontraktet innebär att kvinnor är svagare och sämre och därmed behöver tas hand om 

av männen. Förr i tiden blev man som kvinna omhändertagen genom att gifta sig. Väl 

gift hade man inte rätt att lämna sin plats, hemmet, eller kräva medborgerliga 

rättigheter. Kvinnans uppgift enligt kontraktet är kort och gott att föda barn och sköta 

allt arbete i hemmet. Följer kvinnan sin del av kontraktet så sköter mannen sin del, att 

försörja henne. Det kan idag låta extremt och kanske överdrivet, men bevisen finns 

bland annat i Biblen och i den grekiska mytologin. Genuskontraktet har varit det 

“naturliga” ända sedan början och det är också därför det sitter så djupt. “Och herren 

Gud sade: Det är icke gott att mannen är allena. Jag skall göra åt honom en hjälp, en 

sådan som honom höves.”13 Kvinnan har varit i underläge redan från början. 

 

Poängen med att skapa ett begrepp som Genuskontrakt är enligt Hirdman ett fundament 

                                                 
11 Hirdman, 2003, s 83 
12 Hirdman, 2003, s 84 
13 Bibelcitat: Hirdman, 2003, s 86 
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att teoretisera utifrån som inte hela tiden förändrar sig. Poängen är att begreppsbinda 

den orörlighet i historien som präglat könens villkor, samt renodla den orörlighetens 

konsekvenser och följder för att kunna se en förändring. Genuskontraktet formar olika 

förutsättningar för könen och har aldrig handlat om samma möjligheter och 

begränsningar utan skilda. Det är just de skilda villkoren som Hirdman vill poängtera. 

 

Genuskontraktet kännetecknas av tre grundläggande principer: 

1. Kvinnor och män hålls isär 

Vi ser kvinnor och män samt kvinnliga och manliga egenskaper som varandras 

motsatser. Kvinnan är svag, mannen är starkt. Pojken är bråkig, flickan är tyst 

och snäll. Barns leksaker är uppdelade i blått och rosa och tufft och sött.  

2. Det manliga värderas högre än det kvinnliga 

Det är de kvinnliga egenskaperna som nedvärderas, att bli kallad pojkflicka ses 

generellt som mer positivt än att bli kallad för flickig. Det män gör tenderar att 

tillskrivas ett högre värde, oavsett vad det handlar om. 

3. Alla är med och skapar genusordningen 

Det är inte bara män som skapar denna genusordning utan också kvinnor. Alla är 

med och skapar ordningen, dock oftast omedvetet. Eftersom det alltid har varit 

på det viset så upplever vi det som “normalt”. Vi skapar osynliga regler, normer 

och förväntningar om manligt och kvinnligt i samhället – ett genuskontrakt.  

Hirdmans teori om genuskontraktet beskriver hur det skapas på gruppnivå och 

som strukturer i samhället istället för på individnivå. Alla män har exempelvis 

inte högre status än alla kvinnor, det finns kvinnor med hög status och män med 

låg status och därför är det viktigt att skilja på grupp- och individnivå. 

Genuskontraktet handlar om gruppnivå, om det som är överlag i samhället. 

 

Hirdmans teori om genuskontraktet kommer att appliceras på de sex länder som 

undersöks för att se om det går att identifiera eller inte. Den beskrivning och de 

kännetecken som presenterats här kommer att ligga till grund för analysen.  
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1.7.2 FN:s CEDAW-konvention (Kvinnokonventionen)14 

Den andra delen av studiens teroretiska referensram är FN:s CEDAW-konvention som 

är FN:s starkaste dokument för att stärka kvinnors rättigheter. Den antogs av 

generalförsamlingen år 1979 och trädde sedan i kraft år 1981. 

 

Konventionen innebär att de regeringar som antagit den erkänner följande:  

 diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller 

inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa 

erkännandet av mänskliga rättigheter för kvinnor 

 de ska vidta åtgärder som behövs för att avskaffa diskriminering av kvinnor 

 de ska införa principen om jämställdhet mellan män och kvinnor i sina 

nationella grundlagar eller andra författningar och säkerställa att denna princip 

genomförs i praktiken 

 de ska garantera rättsligt skydd för kvinnor 

 sedvänjor som innebär diskriminering av kvinnor ska avskaffas genom 

förordningar eller lagstiftning 

 de ska avskaffa diskriminering av kvinnor inom politiken, när det gäller rätten 

att förvärva, byta eller behålla sitt medborgarskap, inom äktenskap och 

familjeförhållanden. 

 

15Konventionen är resultatet av 30 års arbete av FN:s kommission för kvinnors 

ställning. Kommissionen inrättades 1946 med uppdraget att övervaka kvinnors situation 

och främja deras rättigheter. De har i sitt arbete belyst massvis med områden där 

kvinnor inte är jämlika med män som har lett till flertal deklarationer och konventioner, 

där kvinnokonventionen är den centrala och mest omfattande. Konventionen är en viktig 

del i arbetet med att föra in kvinnorna i frågor kring mänskliga rättigheter. 

 

Konventionen omfattar medborgerliga rättigheter, kvinnors rättsliga ställning och till 

skillnad från andra internationella avtal – fortplantning och effekten som kulturella 

faktorer har på genusrelationer. Största fokuset ligger på kvinnors rättsliga ställning då 

                                                 
14 http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-

demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-all-slags-diskriminering-av-kvinnor-

cedaw/ 
15 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
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konventionen kräver att kvinnor ska garanteras rätt att rösta, tilltåtas ha offentliga 

ämbeten och utöva offentliga funktioner precis som männen. Kvinnor ska också få lika 

rättigheter gällande att presentera sina länder på internationell nivå. Kvinnans juridiska 

status har ofta varit ihopkopplad med äktenskap vilket har gjort dem beroende av sin 

make, konventionen säger att kvinnor ska vara självständiga myndiga individer som 

bestämmer över sig själva. I en av artiklarna tas det upp mer djupgående gällande 

äktenskap, att kvinnor och män ska ha lika skyldigheter och rättigheter gällande val av 

make/maka, föräldraskap, personliga rättigheter samt kontroll över egendom. 

 

Andra åtgärder konventionen kräver är att kvinnor ska ha rätt till icke-diskriminering i 

utbildning, sysselsättning och social verksamhet. Det hävdas också full jämställdhet för 

kvinnor i civila och affärsfrågor och att alla verktyg som kan användas för att begränsa 

kvinnors rättskapacitet skall anses ogiltliga. Sambandet mellan diskriminering av 

kvinnor och deras reproduktiva roll är ett problem som lyfts i konventionen. Det 

framgår att kvinnors roll i fortplantningen inte bör vara en grund för diskriminering och 

att ett helt delat ansvar för barnuppfostran krävs. Moderskapsskydd och barnomsorg ses 

som väsentliga rättigheter för att även kvinnor ska kunna kombinera familj med arbete 

och deltagande i det offentliga. Konventionen bekräftar också kvinnors rätt till att välja 

huruvida de vill ha barn eller inte, vilket gör den till den enda människorätts-

konventionen som nämner familjeplanering. Kvinnor ska ha rätt till att själva bestämma 

och ta ansvar över om hur många och hur tätt de vill ha barn och få tillgång till den 

information, utbildning och det medel som behövs för att utöva dessa rättigheter.  

 

Konventionen syftar också till att utvidga förståelsen för begreppet mänskliga 

rättigheter för att fler faktorer ska tas med gällande kvinnor. Bland annat att kultur och 

tradition kan begränsa kvinnors möjlighet att ta del av de grundläggande rättigheterna 

de ska ha rätt till. Konventionen vill påverka de stereotyper, seder och normer som leder 

till juridiska, politiska och ekonomiska begränsningar för kvinnor. Det erkänns att det 

behövs en förändring gällande den traditionella synen på könens olika roller i samhället 

och familjen för att jämställdhet ska kunna bli möjligt att uppnå. Staterna skall verka för 

förändring av sociala och kulturella mönster som leder till bilden av att kvinnan är 

underlägsen mannen. Konventionen ger ett omfattande ramverk med syfte att utmana 

och förändra de krafter som leder till diskriminering av kön. 
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Kommittén för avskaffandet av diskriminering av kvinnor kontrollerar att konventionen 

följs. Vart fjärde år skall dessutom de stater som gått med på konventionen lägga fram 

en nationell rapport till kommittén där det framgår vilka åtgärder de har tagit för att 

förverkliga bestämmelserna i konventionen.  

CEDAW-konventionen är högst viktig och relevant för undersökningen då den 

innehåller alla områden som innefattar kvinnors rättigheter och de analysenheter som 

kommer att undersökas. CEDAW-konventionen är en av analysenheterna som kommer 

att studeras i samband med hur långt arbetet med kvinnors rättigheter har kommit.  

 

1.7.3 Global Democracy Ranking16  

Global Democracy Ranking rankar hur demokratiska länder är och sammanställer sedan 

en lista. Avgörande är kvaliten på demokrati = frihet och andra egenskaper i det 

politiska systemet, och utförandet av icke-politiska dimensioner. Global Democracy 

Ranking bygger på en politisk dimension samt fem icke-politiska dimensioner. De fem 

icke-politiska dimensionerna är följande: 

 

1. Kön (jämställdhet ur ett socioekonomiskt- och utbildningsperspektiv) 

2. Ekonomi (ekonomiskt system) 

3. Kunskap (hur mycket kunskap som når ut i informationssamhället, forskning 

och utbildning) 

4. Hälsa (hälsotillstånd och hälsosystem) 

5. Miljö (hållbarhetstänk i miljöfrågor) 

Politik utgör 50 procent av bedömningen och de resterande fem icke-politiska 

dimensionerna utgör tio procent var. Alla värden vägs sedan samman och leder till en 

rankning.  

 

Resultatet ifrån Global Democracy Ranking 2015 kommer att vara en del av studiens 

teoretiska ramverk, främst för att välja fall till studien men också för att besvara en av 

frågeställningarna där den här teorin kommer att representera ’Demokrati’. För att se 

om det finns något samband mellan kvinnors rättigheter och demokrati kommer alltså 

                                                 
16 http://democracyranking.org/wordpress/theoretical-basis/ 
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2015 års resultat i Global Democracy Ranking vara det som utgör ’Demokrati’ i 

analysen. 

 

2 Resultat 

2.1Empirisk genomgång 

Nedan kommer empirin att presenteras enskilt för varje land samt uppdelat i 

olika kategorier som sedan kommer att användas som analysenheter. Länderna 

presenteras i den ordning som de rankades på Global Democracy Ranking med 

placering utskriven efter rubriken. 

 

Norge17 – plats 1 

Norge är ett jämställt land men trots det kvarstår det ojämlikheter mellan könen på flera 

nivåer i samhället. 

 

Ratificering av FN-konventioner 

Norge har ratificerat de flesta av FN:s konventioner inklusive CEDAW-konventionen. 

2009 blev konventionen också inkorporerad i lagen om mänskliga rättigheter vilket ger 

den företräde för nationell lagstiftning. Norge hade innan dess fått kritik från FN:s 

kvinnokommitté för att det inte gjorts. 

 

Utbildning och arbete 

40 procent av alla kvinnor arbetar deltid. I genomsnitt tjänar män cirka 15 procent mer 

än kvinnor och löneskillnaderna är störst bland de med högst utbildning.  

 

Rättssäkerhet 

Kvinnor och män står lika inför lagen och har därmed samma rättigheter. I verkligheten 

finns det dock skillnader mellan könen precis som i alla länder, speciellt gällande lön 

och möjligheter till befordran och högre positioner. 

 

                                                 
17 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-

rattigheter/europa-och-centralasien?c=Norge 
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Få våldtäkter klaras upp och leder till att gärningsmannen döms, en av anledningarna är 

att en stor andel fall som anmäls läggs ner redan innan det väcks åtal. Dessutom finns 

det ett stort mörkertal då många våldtäkter som sker aldrig ens anmäls till polisen. 

Norge har fått kritik av FN:s kvinnokommission för att domstolarna dels är sena med att 

behandla dessa mål men också för att de sällan leder till fällande dom.  

 

Våld 

Våld i nära relationer är den vanligaste typen av våld mot kvinnor. Det finns 

skyddshärbärgen för hotade kvinnor runt om i landet. Nästan en av tio kvinnor har blivit 

våldtagna i Norge innan 18 års ålder18.  

 

Självbestämmande 

Kvinnor är myndiga precis som män. Det är fri abort fram tills vecka 12, men förslag 

läggs fram som vill inskränka aborträtten mer än så19.  Det är olagligt med 

tvångsäktenskap i Norge och regeringen arbetar aktivt med att försöka motverka detta. 

De senaste åren har rapportering av tvångsäktenskap ökat kraftigt, det finns dock ingen 

statistik som avslöjar hur många personer som har blivit tvingade till giftermål i landet. 

 

Sedan 2009 är det också förbjudet att köpa sexuella tjänster med syfte att minska 

prostitution och annan människohandel. Det är enbart olagligt att köpa sexuella tjänster 

och inte att sälja, eftersom att man vill komma åt de som stöttar detta och inte 

kriminalisera de ofta utsatta och sårbara kvinnor som fastnat i detta. Norge har problem 

med människohandel men är också en av de stater som är ledande när det kommer till 

att bekämpa just detta och satsar därför mycket resurser på att få stopp på det. 

 

Politik och maktpositioner 

Enligt norsk lag ska 40 procent av styrelseplatserna i norska aktiebolag utgöras av 

kvinnor. Sedan 2007 kan företag som inte uppfyller detta bestraffas genom att bli 

strukna från börslistan, vilket har gett resultat och lett till att nästan alla norska 

aktiebolag har uppfyllt kravet. När det kommer till Stortinget (Norges lagstiftande 

församling) och domare dominerar män fortfarande på posterna och lönerna, kvinnorna 

                                                 
18 http://www.dn.se/nyheter/varlden/undersokning-var-tionde-norska-valdtagen/ 
19 http://www.ottar.se/artiklar/het-debatt-om-samvetsfrihet-kring-abortfr-gan-i-norge 

http://www.ottar.se/artiklar/het-debatt-om-samvetsfrihet-kring-abortfr-gan-i-norge
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har inte 40 procent av platserna. Sametinget, ett folkvalt samiskt parlament, har 19 

kvinnliga av totalt 39 ledamöter. 60 procent av de ledande positionerna inom offentlig 

sektor utgörs av män.  

 

Kvinnors och mäns valdeltagande redovisas inte för sig längre men äldre statistik säger 

att det inte finns några betydande skillnader mellan könen i valdeltagandet.20 

 

Schweiz21 – plats 2 

Förändringar sker och Schweiz är på väg mot formell jämställdhet men i själva verket 

finns det också områden där det är långt kvar till jämställdhet trots förbättring. 

 

Ratificering av FN-konventioner 

Schweiz har ratificerat de centrala konventionerna gällande mänskliga rättigheter 

inklusive CEDAW-konventionen. 

 

Utbildning och arbete 

Arbetslösheten är låg och lönerna höga men det sker lönediskriminering av kvinnor. En 

del av förklaringen till den låga arbetslösheten är att kvinnor ofta jobbar deltid, så 

mycket som cirka 57 procent av kvinnorna jobbar deltid. Anledningen är att mödrar ofta 

får stanna hemma med barn då landet saknar föräldraförsäkring. Modern får 14 veckors 

ledigt med 80 procent av lönen efter ett barn fötts, fadern får fem dagar ledigt med full 

betalning och sedan 12 veckor obetalt. Förskoleplats är inte garanterat och de som får 

plats får betala mycket pengar, så mycket som 1000 kronor per dag i huvudstaden. Detta 

gör att många kvinnor istället får stanna hemma med barnen alternativt jobba deltid tills 

barnen börjar skolan, vilket gör att de inte kommer ikapp männen yrkesmässigt och står 

utanför arbetsmarknaden många år. Kvinnors löner är i genomsnitt 20 procent lägre än 

männens och de dominerar låglönesektorn. 

 

Kvinnor har mer sällan högskoleutbildning än män, vilket får de att sticka ut i 

jämförelse med liknande länder. 

                                                 
20 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-

rattigheter/europa-och-centralasien?c=Norge 
21 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-

rattigheter/europa-och-centralasien?c=Schweiz 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/europa-och-centralasien?c=Schweiz
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/europa-och-centralasien?c=Schweiz
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Rättssäkerhet 

1996 infördes en lag som betonar vikten av jämställdhet mellan könen. 2010 påpekade 

dock FN att landet borde tolka stadgan i CEDAW-konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter som juridiskt bindande. FN ansåg alltså att Schweiz 

borde anta en lagstiftning som täcker det området bättre och på så vis säkerställa 

kvinnors rättigheter på både federal och kantonal nivå. Det påpekades också att de borde 

kontrollera så att icke-diskrimineringslagarna följs i praktiken. 

 

Våld  

Schweiz saknar en heltäckande lagstiftning om våld mot kvinnor och möjlighet till 

utsatta kvinnor vilket de fått kritik för av FN. Först 2005 togs våld i hemmet med i 

lagstiftningen men då enbart under allmänt åtal. 22Schweiz har relativt låg brottslighet, 

kan ej finna statistik kring våldtäkt och våld mot kvinnor. 

 

Självbestämmande 

Kvinnor är myndiga precis som män i landet och har rätt att gifta sig med vem de vill. 

Fri abort gäller fram tills vecka tolv.23 Finner ingen statistik kring tvångsäktenskap.  

 

Politik och maktpositioner 

Som nämnt i tidigare avsnitt är det främst den bristande barnomsorgen i landet som 

begränsar kvinnors möjligheter till arbete, utöver det är möjligheterna relativt bra. Män 

dominerar dock på maktpositioner i landet. När det kommer till ledningspositioner 

innehar kvinnor så lite som tre till fyra procent av dessa. 29,5 procent av parlamentets 

direktvalda ledamöter är kvinnor och endast 23 procent är kvinnor i den kantonala 

kammaren. Av sju ministrar i regeringen är fyra stycken kvinnor och en kvinna hade 

också den viktiga posten som förbundspresident 2010-2011. 

 

                                                 
22 http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bern/Reseinformation/Reseinformation-Schweiz/ 
23 http://www.svd.se/aborter-legaliseras-i-schweiz 

http://www.svd.se/aborter-legaliseras-i-schweiz
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Både män och kvinnor har rösträtt, kvinnor fick dock rösträtt oerhört sent jämfört med 

liknande länder. På federal nivå infördes kvinnlig rösträtt 1971 men på kantonal nivå 

har det införts vid olika tidpunkter, som senast 1990.24 

 

Namibia25 – plats 56 

Ratificering av FN-konventioner 

Namibia har ratificerat CEDAW-konventionen. 

 

Utbildning och arbete 

Flickors utbildning prioriteras lägre än pojkarnas vilket drabbar dem hårt. Många 

familjer i landet är fattiga och har inte möjlighet att betala de avgifter som krävs för 

uniformer och material. Ombudsmannen har uppmanat regeringen att upphöra med de 

obligatoriska avgifterna samt inkludera utbildning kring mänskliga rättigheter tidigt i 

skolan. En relativt ny policy ger unga kvinnor som blir gravida rätt att få återvända till 

skolan när barnet är ett år gammalt. 

 

Kvinnor har rätt till tre månaders föräldraledighet, om det är betald eller obetald 

framkommer inte.  

 

Rättssäkerhet 

Det är förbjudet enligt lag att diskriminera någon på grund av deras kön men kvinnor 

fortsätter att bli diskriminerade ändå. Det har dock tagits fram kurser inriktade på 

kvinnofrågor för myndigheterna i landet så som polis, socialarbetare och vårdpersonal. I 

de flesta fall avtjänar kvinnor sina fängelsestraff skilt från de manliga fångarna, det 

finns dock rapporter som talar för att kvinnor blir utsatta för sexuella övergrepp av 

personalen på fängelserna.  

 

Det finns siffror som säger att så lite som en våldtäkt på tjugo anmäls till polis och 

dessutom dras många av de anmälningarna tillbaka av offren själva. Prövoperioden för 

                                                 
24 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-

rattigheter/europa-och-centralasien?c=Schweiz 
25 http://manskligarattigheter.dynamaster.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-

manskliga-rattigheter/afrika-och-soder-om-sahara?c=Namibia 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/europa-och-centralasien?c=Schweiz
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/europa-och-centralasien?c=Schweiz
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ett våldtäktsmål är i genomsnitt runt fem år. Centra för utnyttjade kvinnor har upprättats 

på en rad platser i landet. 

 

Våld 

All slags våld mot kvinnor i hemmet är vanligt och utgör totalt en femtedel av alla 

våldsbrott som sker i landet. Från och med 2003 blev det olagligt att våldföra sig på 

både kvinnor och barn och samtidigt infördes det ett skydd mot de kvinnor och barn 

som blir utsatta. Problemet med skyddet är att det enbart är tingsrätter som kan besluta 

om det och då många kvinnor bor på landsbygden där det inte finns någon tingsrätt får 

de inte hjälp med det. Sedan några år tillbaka så uppmärksammas frågor kring våld mot 

kvinnor mer i landet, flera regeringsföreträdare har gått ut offentligt och fördömt sådana 

handlingar. Straffen för våld mot kvinnor döms också hårdare än tidigare. Det är 

numera även olagligt med våldtäkt inom äktenskapet. Det finns inga lagar gällande 

kvinnlig könsstympning men det anses inte vara ett utbrett problem. 

 

Självbestämmande 

Kvinnan är i de flesta fall fortfarande underordnad mannen trots att det finns lagstiftning 

som säger att kvinnans ställning i familjen ska vara på samma nivå som mannens. Det 

tar längre tid att få igenom en sådan här utveckling på landsbygden. 2005 antogs en 

lagstiftning gällande underhållsbidrag vilket stärker kvinnans ekonomiska ställning som 

annars är svag då kvinnor ofta diskrimineras i arvsfrågor. Regeringen har föreslagit 

förändringar gällande giftermål som bland annat kommer innebära att polygami inte 

längre blir möjligt för att stärka kvinnans ställning i hemmet och äktenskapet. Abort är 

olagligt. 

 

Det har skett tvångssterilisering utav hiv-positiva kvinnor i Namibia.  

 

Politik och maktpositioner 

Kvinnor är underrepresenterade på många områden i landet, bland annat i regeringen, 

parlamentet och i näringslivet. Utav 26 ledamöter i regeringen är nio stycken kvinnor. I 

nationalförsamlingen finns det bara 23 procent kvinnor och i det nationella rådet som 

består av 26 personer är sju stycken kvinnor. Tack vare kvotering ser det bättre ut på 

lokal nivå då kvinnor står för 42 procent av posterna. Det finns 13 stycken guvernörer 
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och endast tre av dem är kvinnor. Det har dock tagits fram en lag som syftar till att 

främja anställningar av kvinnor vilket också har gett resultat. Namibia har också antagit 

Afrikanska Unionens mål som innebär att hälften av chefsposterna inom offentlig sektor 

ska tillhöra kvinnor. Männen dominerar dock fortfarande även där.26 

 

Dominikanska republiken27 – plats 57 

Ratificering av FN-konventioner 

Dominikanska republiken har ratificerat de flesta centrala konventionerna inom 

mänskliga rättigheter inklusive CEDAW-konventionen. 

 

Utbildning och arbete 

Kvinnor tjänar ungefär 44 procent mindre än män med samma arbete och regeringen 

prioriterar inte åtgärder för att utjämna den ojämlikheten. Enligt officiell statistik går 

över 90 procent av landets barn mellan 6 och 18 år i skolan. 

 

Rättssäkerhet 

Även fast lagen förbjuder sexuellt ofredande på arbetsplatser så straffas sådana 

handlingar mycket sällan. Enligt lag ska könen vara jämställda men i praktiken har 

kvinnor en avsevärt lägre ställning, både ur ett ekonomiskt och ur ett socialt perspektiv. 

Polisen uppmuntrar våldtäktsoffer att söka hjälp hos frivilliga organisationer istället för 

hos dem och tar motvilligt emot de anmälningarna de själva får. Då myndigheterna i 

landet inte har i intresse att hjälpa kvinnorna och ofta bemöter dem dåligt är det få fall 

som anmäls. 

 

Våld 

Det är vanligt med våld och diskriminering mot kvinnor och det är ett stort problem i 

landet. Antalet kvinnomord fortsätter att öka istället för att gå ner. Runt 20 procent av 

alla kvinnor i åldern 15-49 år har någon gång utsatts för fysiskt våld. Våldtäkt är 

olagligt och kan straffas med upp till 15 års fängelse och även våldtäkt inom 

äktenskapet är olagligt. Trots det är våldtäkt ett brott som sker ofta. 

                                                 
26 http://manskligarattigheter.dynamaster.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-

manskliga-rattigheter/afrika-och-soder-om-sahara?c=Namibia 
27 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-

rattigheter/nordamerika-latinamerika-och-karibien?c=Dom%20Rep 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/nordamerika-latinamerika-och-karibien?c=Dom%20Rep
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/nordamerika-latinamerika-och-karibien?c=Dom%20Rep
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Självbestämmande 

Ett av landets stora problem är människohandel och då speciellt med unga kvinnor och 

flickor. På de mest besökta turistorterna finns det mycket sexturism. Cirka 50 000 

dominikanska kvinnor tros vara prostituerade och en tredjedel av de kvinnorna har 

hamnat där genom människohandel. 28Abort är totalt förbjudet oavsett anledning och 

omständigheter. En kvinna får inte göra abort även om hennes liv är i fara, inte heller 

om hon blivit våldtagen eller utsatt för incest.  

 

Politik och maktpositioner 

Män och kvinnor innehar lika rätt att rösta. Knappt 18 procent av kvinnorna i 

representanthuset är kvinnor. Utav 32 senatorer är endast fyra kvinnor. Lagen säger att 

minst en tredjedel av kandidaterna till representanthuset ska vara kvinnor, men istället 

är det vanligt att kvinnorna placeras utanför valbar plats på valsedlarna.29 

 

Pakistan30 – plats 111 

Det sker allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter överlag i Pakistan. De 

kränkningar som direkt berör kvinnors rättigheter av dem är bland annat våld mot barn 

och kvinnor, tvångsarbete och att fattiga kvinnor från olika typer av minoriteter har 

speciellt svårt att få ta del av sina rättigheter. 

Ratificering av FN-konventioner 

Pakistan har ratificerat flertal utav FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, 

inklusive CEDAW-konventionen, men med reservation för att konventionerna ska 

tolkas inom ramen för landets konstitution. Konventionen om civila och politiska 

rättigheter är exempelvis också ratificerad men med reservation för att de artiklar i 

konventionen som behandlar kvinnors och mäns lika politiska rättigheter ska tolkas 

inom ramen för landets lagstiftning. Pakistan lämnde in sin senaste rapport till 

                                                 
28 http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/dominikanska-republiken-parlamentet-maste-avkriminalisera-

abort-2059/ 
29 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-

rattigheter/nordamerika-latinamerika-och-karibien?c=Dom%20Rep 
30 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-

rattigheter/asien-och-oceanien?c=Pakistan 

 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/nordamerika-latinamerika-och-karibien?c=Dom%20Rep
http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/nordamerika-latinamerika-och-karibien?c=Dom%20Rep
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CEDAW-kommittén två år efter den skulle lämnats in och övriga rapporter har också 

varit sent inlämnade. 

 

Utbildning och arbete 

Analfabetismen är över lag hög i landet men speciellt ute på landsbygden och 

framförallt bland kvinnor. Malala Yousafzai som sköts av talibaner på grund av sin 

kamp för kvinnors rätt till utbildning har blivit en internationell symbol för rätten till 

utbildning. Läskunnigheten är 20 procent lägre hos kvinnor än hos män, 60 procent 

respektive 80 procent mellan åldrarna 15 och 24. Endast 67 procent av alla flickor 

skrivs in i grundskolan medans 81 procent av pojkarna gör det. I landets mest kulturellt 

konservativa områden är könsblandad undervisning förbjuden, då kvinnliga utbildade 

lärare oftast saknas leder det till att flickor inte får samma utbildning. Talibaner och 

andra extremgrupper har förstört många flickskolor i dessa områdena med syfte att 

stoppa kvinnors och flickors rätt till utbildning. 

 

Endast 20-30 procent av kvinnorna arbetar. En av de största bidragande faktorerna till 

kvinnors brist på utbildning och deltagande i arbetskraften är konservativa 

familjenormer som lever kvar. 

 

Rättssäkerhet 

Enligt Pakistans grundlag måste landets lagstiftning vara överensstämmande med sharia 

vilket innebär att det finns flera kvinnodiskriminerande lagar. Det finns sekulära 

domstolar, men också sharia-domstolar som dömer inom familjerätt och islamska 

moralbrott, vilket blir problematiskt när det gäller kvinnors rättssäkerh 

et. Sharia-domstolar använts mestadels när äktenskapsbrott har begåtts, vilket enligt 

lagstiftning straffas med döden. Dödsstraff utfärdas i regel genom offentlig stening eller 

piskning, men omvandlas i regel till fängelsestraff istället. Det är inte heller ovanligt att 

kvinnor används som betalning i stamkonflikter. Utav 103 stycken anmälda våldtäkter i 

Islamabad under 2013 och fem år tillbaka hade ingen förövare kunnat dömas. Utanför 

städerna ser situationen värre ut då polisens resurser är ännu mer bristfälliga där. 

Hedersmord är sedan 2004 en straffbar gärning, trots det sker ingen större förändring då 

brottsoffrets släktingar, också ofta de som är skyldiga till att mordet skett, kan benåda 

gärningsmannen enligt diyat, vilket oftast innebär ekonomisk ersättning. Sker detta 
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kopplas rättsväsendet aldrig in. När kvinnor sitter i fängelse får de ofta ha sina småbarn 

med sig medan de avtjänar sitt straff. 

 

Trots att en del lagändringar gjorts gällande kvinnors ekonomiska och juridiska 

rättigheter sker ingen märkbar förändring. Kvinnor har begränsad arvsrätt och får inte 

enligt lag gifta sig med en utländsk man. I de värsta områden där islamistiska grupper 

kontrollerar går utvecklingen istället bakåt trots förbättrade lagar, kvinnor tvingas täcka 

sig med slöja och blir pryglade eller halshuggna vid anklagelse för omoraliskt beteende.  

 

Våld 

Kvinnor och flickor i Pakistan utsätts för mycket våld och det är ett utbrett problem. Det 

sker hedersmord, syraattacker, brännskador, våld i och utanför hemmet, stympning, 

sexuellt ofredande, våldtäkt och människohandel. Minst 913 kvinnor ska ha dött i 

hedersrelaterat våld under 2012, egentligen beräknas siffrorna vara mycket högre då 

mörkertalen är stora. Myndigheterna prioriterar inte förändring av de normer som både 

skapar och legitimerar våldet mot kvinnor. Det händer att poliser begår sexuella 

övergrepp istället för att hjälpa kvinnorna vid anmälningar. Kvinnocenter och skyddade 

boenden för utsatta kvinnor råder det stor brist på. 31Det är lagligt med våldtäkt inom 

äktenskapet. 

 

Självbestämmande 

Abort är olagligt i Pakistan och trots att det är förbjudet enligt lag sker tvångsgiftermål. 

Arrangerade äktenskap är däremot norm i alla samhällsklasser. Kvinnor får enligt lag 

gifta sig vid 16 års ålder medan män måste vara 18 år. Många flickor, i synnerhet på 

landsbygden, gifts dock bort yngre än så. Ett giftermål innebär ofta för kvinnan att hon 

är helt utlämnad till mannen och hans familj och hon har inte längre något skydd i sin 

egna familj. Vägrar kvinnan gifta sig med den man familjen valt ut är hon mycket 

utlämnad då myndigheterna sällan hjälper dessa kvinnor, vilket innebär att 

tvångsgiftermål egentligen tillåts trots lagförbud. Hinduiska och kristna kvinnor är en 

mycket liten minoritet i landet och det händer att de blir bortgifta till muslimska män 

mot sin vilja och då också tvingas att konvertera till islam. Skilda kvinnor har låg status 

och riskerar att förlora vårdnaden om sina barn. 

                                                 
31 http://www.causeofdeathwoman.com/sv/pakistan 
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Politik och maktpositioner 

Både män och kvinnor har rösträtt i landet. I valet 2013 utgjorde kvinnorna 40 procent 

av det totala valdeltagandet, men i delar av de värsta områdena var det endast 7 procent 

kvinnor som deltog. För att bli registrerad som väljare och få rätt till andra rättigheter 

krävs ett nationellt identitetskort som fler kvinnor än män saknar. Andelen kvinnliga 

parlamentariker är 19 procent. 60 stycken kvinnor kvoterades in i nationalförsamlingen 

då enbart sex kvinnor blev invalda.  

 

Jemen32 – plats 113 

Ratificering av FN-konventioner 

Jemen har ratificerat några utav FN:s centrala konventioner inklusive CEDAW-

konventionen, dock med invändningen att landet får reservera sig mot de artiklar som 

strider mot islamsk sharia och inhemsk lagstiftning. 

 

Utbildning och arbete 

Mer än 50 procent av landets kvinnor uppges vara analfabeter medan antal analfabeter 

bland männen är cirka 20 procent. Flickor som får börja skolan får ofta avbryta sin 

skolgång medan  pojkar får gå kvar. Enligt statistik från 2009 utgör kvinnor endast 20 

procent av den totala arbetskraften i Jemen. 

 

Rättssäkerhet 

Om en kvinna blivit häktad eller frihetsberövad på annat sätt måste hon få en manlig 

förmyndares godkännande för att få släppas fri. Då en familjs heder är mycket viktig i 

landet får många oskyldiga kvinnor fortsätta sitta i fängelse vid sådana här tillfällen 

eftersom att en kvinnas fängelsevistelse förstör familjens heder. Om en kvinna föder 

barn i fängelset får barnet oftast leva tillsammans med mamman i fängelset. 

 

Kvinnor särbehandlas och diskrimineras på många plan i samhället på grund av 

traditioner, kulturella sedvänjor och sharia-lagar.  

 

                                                 
32 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-

rattigheter/mellanostern-och-nordafrika?c=Jemen 
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Våld 

Hedersrelaterade brott mot kvinnor förekommer och legitimeras i princip av lagen då 

straffen är milda eller obefintliga. Ett utbrett problem i Jemen är kvinnlig 

könsstympning trots att det är förbjudet enligt lag. Enligt statistik ifrån 2003 uppgav 

cirka 33 procent av flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år i urbaniserade områden att 

de blivit könsstympade, på landsbygden var siffran närmre 41 procent. 

Könsstympningen sker oftast vid några månaders ålder. Det är olagligt med våldtäkt 

utanför äktenskapet men inte inom. Enligt lag är det också förbjudet att misshandla sin 

fru men det är trots det vanligt. Sådana brott ses som familjernas ensak och rapporteras 

sällan till polisen för att skydda familjens heder. 

 

Självbestämmande 

Kvinnor är inte myndiga i Jemen vilket gör att möjligheten att bestämma över sitt eget 

liv mycket liten. En kvinna måste bland annat få ett tillstånd av antingen sin make eller 

en manlig släkting för att få resa utanför landet. Ungefär hälften av alla flickor i landet 

har gifts bort innan de fyller 18 år och en del blir bortgifta redan vid 12 års ålder. Enligt 

Sharia-reglerna som gäller i Jemen måste hustrun lyda sin make och hon får inte skilja 

sig om inte mannen vill det. Undantagen är om mannen inte kan försörja henne eller om 

han gifter sig med en kvinna till utan att hustrun tillåter det. Det är dock en svår och 

komplicerad process att få igenom för kvinnan och därför är det mycket ovanligt. 

 

En muslimsk kvinna får inte gifta sig med en man som inte tillhör islam, för att få gifta 

sig med en muslimsk man som inte är jemenit krävs tillstånd från inrikesministeriet. Det 

är dock ovanligt med giftermål utanför stamgränserna på grund av sociala 

påtryckningar. 

 

Politik och maktpositioner 

Båda könen har rätt att rösta. Kvinnor får kandidera inför val men motarbetas ofta under 

valprocessen, vilket bidrar till att så få som en procent av ledamöterna i parlamentet är 

kvinnor. 

 

2.2 Analys 

Följande del syftar att ge svar på uppsatsens första frågeställning som var:  
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1. Hur ser kvinnors rättigheter ut i respektive land och i jämförelse med 

varandra? 

Och sedan kommer fortsatta analyser på följande delar göras för att få svar på resterande 

frågeställningar. 

 

Ratificering av FN-konventioner 

Alla sex länder har ratificerat kvinnokonventionen och ett flertal andra inom mänskliga 

rättigheter, en del dock med reservation för att innehållet ska tolkas inom ramen för 

landets konstitution. Pakistan och Jemen är de två länderna bland de sex undersökta 

som utnyttjat detta. Det blir snabbt problematiskt när ett land ratificerar en konvention 

men väljer att reservera vissa delar i den. Kvinnokonventionen är den av FN:s 

konventioner som reserveras mest, nästan 60 länder har reserverat sig mot delar av 

innehållet. Risken är att konventionens innehåll urholkas och inte ger det skydd som var 

tänkt, vilket gör att utvecklingen inte går framåt utan snarare står still trots ratificering 

av en FN-konvention.33 

 

Utbildning och arbete 

Kvinnor och flickor i Pakistan, Jemen och Namibia ligger sämst till på den här punkten. 

Kvinnor och flickor är analfabeter och saknar utbildning och arbete i mycket större 

utsträckning än männen. Siffrorna ser ungefär likadana ut i alla tre länder – kvinnor 

utgör mellan 20-30 procent av arbetskraften. I Schweiz, Norge och Dominikanska 

republiken går i princip alla barn inklusive flickor i skolan. Arbetsmarknaden är 

betydligt mer jämnt fördelad än i de andra tre länderna då det inte är någon markant 

skillnad på vilket kön som jobbar mest. Däremot är löneskillnaderna och andel 

deltidsarbetare stora i de tre senare länderna. I Norge jobbar 40 procent av kvinnorna 

deltid och de tjänar cirka 15 procent mindre än männen. I Schweiz jobbar mer än hälften 

av alla kvinnor deltid och tjänar ungefär 20 procent mindre än männen. I Dominikanska 

republiken tjänar kvinnor runt 44 procent mindre än männen, det finns inga siffror på 

hur många kvinnor som arbetar deltid. Kvinnor har det alltså sämre när det gäller både 

utbildning och arbete i alla sex länder men på olika nivåer.  

 

 

                                                 
33 http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/ 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/
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Rättssäkerhet 

I alla länder utom Pakistan och Jemen finns det lagar om jämställdhet. Full jämställdhet 

råder dock inte i någon av länderna då kvinnor blir diskriminerade i samtliga länder. 

Alla länder har stora problem med våldtäkter, både med att det sker många våldtäkter 

men också för att förövarna sällan döms. De som döms får ofta relativt låga straff och 

många våldtäkter anmäls inte ens. I Dominikanska republiken har kvinnan en mycket 

lägre ställning än mannen i praktiken trots jämställdhetslagar. I Pakistan och Jemen 

finns det sharia-lagar som är diskriminerande mot kvinnor. I Pakistan finns det även en 

separat sharia-domstol som dömer familjebrott och brott som rör moralbrott inom islam, 

kvinnor används också som betalning för att lösa brott utan att rättsväsendet kopplas in. 

I Jemen får en kvinna som blivit frihetsberövad ej släppas utan en manlig förmyndares 

tillstånd även om hon är oskyldig, vilket leder till att många oskyldiga kvinnor får 

stanna kvar i fängelset. I Namibia sker sexuella övergrepp på kvinnliga fångar utav 

personalen på fängelsena. 

 

Våld 

Våld mot kvinnor förekommer i alla sex länder. Det vanligaste problemet i alla 

undersökta länder är våld i hemmet och i nära relationer. Våldtäkt är som nämnt tidigare 

också ett stort problem i alla länder. Nästan en av tio har blivit våldtagen innan 18 års 

ålder i Norge medan Schweiz saknar statistik men har relativt låg brottslighet överlag. 

Det är olagligt med våldtäkt inom äktenskap i alla länder utom Jemen och Pakistan. I 

Jemen är det dock olagligt att slå sin fru, även i Namibia. I Dominikanska republiken 

ökar antalet kvinnomord. Hedersrelaterade brott mot kvinnor är vanligt i Jemen och 

straffas sällan. Könsstympning är ett utbrett problem i Jemen trots att det är olagligt. 

Schweiz har fått kritik från FN för att de saknar en tillräckligt täckande lag gällande 

våld mot kvinnor. 

 

Självbestämmande 

Kvinnor är myndiga precis som män i alla länder utom i Jemen. Kvinnor i Jemen får 

inte resa utomlands utan sin makes eller en annan manlig släktings tillåtelse och 

möjligheten till självbestämmande är mycket låg. Det är fri abort fram till vecka tolv i 

Norge och Schweiz och olagligt i resterande länder. I Dominikanska republiken är det 

absolut förbud mot abort, även om man blivit utsatt för incest eller det är fara för ens 
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liv. Hur abortlagarna ser ut i detalj i Pakistan, Jemen och Namibia framkommer inte 

mer än att det är olagligt. Tvångsäktenskap sker i så gott som alla länder förutom 

Schweiz enligt rapporterna. I Jemen får kvinnor inte gifta sig med icke-muslimer och 

för att få gifta sig med en muslim som inte är jemenit krävs tillstånd, äktenskap utanför 

stamgränserna är ovanligt. Kvinnor i Jemen ska enligt sharia-lag lyda sin make och får 

inte skilja sig utan hans tillstånd. I Pakistan kan man skilja sig men då blir man som 

kvinna mycket utlämnad och står utan hjälp från myndigheter. Skilda kvinnor i Pakistan 

har dessutom mycket låg status och riskerar att förlora vårdnaden om sina barn. 

Människohandel är ett stort problem i Norge och i Namibia. Norge är ledande i att 

försöka motverka människohandel och prostitution och lägger mycket resurser på att 

lösa det.  

 

Politik och maktpositioner 

Båda könen har rätt att rösta i alla länder. Gällande maktpositioner dominerar inte 

kvinnor på något område i något land. Enligt norsk lag ska 40 procent av 

styrelseplatserna i norska aktiebolag vara kvinnor vilket numer är uppfyllt tack vare hot 

om bestraffning i annat fall. I Schweiz har kvinnor så lite som 3-4 procent av 

ledningsposterna och 29,5 procent av parlamentets ledamötsposter samt 23 procent i 

den kantonala kammaren. Utav sju ministrar är dock fyra stycken kvinnor vilket är en 

majoritet. Sämst är det i Jemen där så lite som en procent av ledamötena i parlamentet 

är kvinnor. Dominikanska republiken där 18 procent är kvinnor i representanthuset och 

fyra av 32 senatorer är kvinnor samt Pakistan där 19 procent är kvinnor i parlamentet 

kommer efter. I Namibia och Pakistan stiger siffran tack vare kvotering. I Namibia är 23 

procent kvinnor i nationalförsamlingen och sju av 26 är kvinnor i nationella rådet. 

Kvinnors valdeltagande är överlag mindre än männens i alla länder förutom Norge och 

Schweiz men det är sällan några extrema skillnader.  

 

Följande del i analysen besvarar frågeställning två och tre: 

2. Finns det ett samband mellan demokrati(rankning) och kvinnors 

rättigheter? 

3. Finns det ett samband mellan ratificeringen av FN:s kvinnokonvention 

och kvinnors rättigheter? 
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För att kunna besvara frågeställningarna ovan kommer en analys utifrån tillhörande 

teorier göras på den beskrivande analys som nyss gjorts ovanför. 

 

Samband mellan demokrati och kvinnors rättigheter 

Valet av länder (fall) gjordes helt baserat på Global Democracy Ranking 2015. Som 

presenterat i teorin kommer Global Democracy Ranking att utgöra begreppet 

’Demokrati’ i analysen. Första hypotesen är relevant här:   

1. Arbetet med kvinnors rättigheter har kommit längre ju högre placering ett land 

har på Global Democracy Ranking. 

 

För att se om det finns ett samband mellan demokrati och kvinnors rättigheter skall vi 

undersöka huruvida hypotesen ovan stämmer. Norge och Schweiz utgör de två länderna 

som kom först, Namibia och Dominikanska republiken utgör de två länderna i mitten 

och Pakistan och Jemen utgör de länderna som kom sist.  

 

Ratificering av FN-konventioner: Alla länder har ratificerat FN:s CEDAW-

konvention men Pakistan och Jemen har reserverat sig för vissa delar i konventionen 

vilket gör att de hamnar sist i denna kategori och resterande fyra länder får en bra 

gemensam bedömning. 

 

Utbildning och arbete: Pakistan och Jemen hamnar tillsammans med Namibia. Norge, 

Schweiz och Dominikanska republiken har en mer jämställd skola och arbetsmarknad, 

Dominikanska republiken har störst löneskillnad av de tre och hamnar därför i mitten 

medan Norge och Schweiz ligger relativt lika och därför hamnar först. 

 

Rättssäkerhet: Pakistan och Jemen hamnar sist. Namibia och Dominikanska 

republiken näst sist och först kommer Norge och Schweiz. 

 

Våld: Jemen och Pakistan hamnar sist, Namibia och Dominikanska republiken hamnar i 

mitten och Norge och Schweiz först. 
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Självbestämmande: Jemen hamnar på absolut sämst plats då kvinnor inte ens är 

myndiga i landet. Efter Jemen kommer Pakistan, Namibia och Dominikanska 

republiken hamnar i mitten och Norge och Schweiz kommer först. 

 

Politik och maktpositioner: Norge kommer på första plats, Schweiz på andraplats och 

Namibia efter det. Pakistan och Dominikanska republiken kommer på näst sista plats 

och sist hamnar Jemen. 

 

Jemen ligger sämst till i alla kategorier och ofta tillsammans med Pakistan, men även 

själva ibland. Namibia och Dominikanska republiken håller sig oftast i mitten även om 

det går upp eller ner i någon kategori ibland. Norge hamnar först själv någon enstaka 

gång men oftast i topp tillsammans med Schweiz. Då Jemen ligger sist på Global 

Democracy Ranking och också hamnar sist i alla kategorier stämmer hypotesen i detta 

fallet. Pakistan som ligger i botten med Jemen på Global Democracy Ranking ligger 

också sämst till i alla kategorier i analysen och därmed stämmer hypotesen även i detta 

fall. Namibia och Dominikanska republiken som utgör mittenländerna hamnar också i 

mitten i alla kategorier i analysen och därmed stämmer hypotesen även här. Norge 

ligger bäst till själva i enstaka fall och får annars sällskap av Schweiz, som alltid 

kommer tvåa annars, i de andra kategorierna vilket betyder att hypotesen stämmer 

överens med studiens undersökning även här. 

 

Samband mellan FN:s CEDAW-konvention och kvinnors rättigheter 

Alla länder har ratificerat FN:s CEDAW-konvention. Jemen och Pakistan har dock 

reserverat sig mot det innehåll som går emot deras egen lagstiftning gällande kvinnor. 

Som nämnt i teoridelen blir det problematiskt när reservationer utnyttjas då 

konventionen riskerar att urholkas. Eftersom att Jemen och Pakistan får sämst betyg av 

totalt 113 länder i Global Democracy Ranking och dessutom enligt denna studie, och 

flertal andra, är länder där kvinnor har få rättigheter och möjligheter visar det att 

konventionen urholkas. En ratificering av FN:s CEDAW-konvention leder alltså inte till 

att kvinnors rättigheter med nödvändighet förbättras. Dock kan man se det som att det 

går åt rätt håll vid en ratificering. Det måste också tas i beaktning att stora samhälleliga, 

kulturella och sociala förändringar tar tid att genomföra. Genom en ratificering har FN 
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mer insyn och kan påverka på ett annat sätt vilket leder till förbättring även om det i 

många fall går långsamt.  

 

Genuskontraktet 

Följande del i analysen behandlar den fjärde och sista frågeställningen samt den andra 

hypotesen, som var följande:  

 

 Hypotes två: Hirdmans genusteori går att se som en av förklaringarna 

till den ojämställdhet som råder i de undersökta länderna. 

 

 Frågeställning fyra: Går det att applicera Hirdmans genusteori på 

respektive falls resultat? 

 

Det stereotypiska genuskontraktet beskriver Hirdman som ett starkt och styrande 

begrepp som fått sitt innehåll från verkligheten utan att vara verkligheten utan snarare 

situationens essens. Ett strukturellt tvång som tynger båda könen. “En kulturellt 

nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande med 

åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter.” Enligt kontraktet har kvinnans roll 

ursprungligen varit i hemmet för att ta hand om barn och hem samt lyda sin make som 

ska försörja frun. Många länder har kommit ifrån det (dock inte helt) medan många 

länder också fortfarande är kvar i samma tänk. Den här ”överenskommelsen” har varit 

det vanliga ända från början och sedan blivit nedärvt generation efter generation och satt 

sig mycket djupt. Begreppet genuskontrakt belyser den orörlighet i historien som 

präglat könens villkor och gör det lättare att rent teoretiskt se de konsekvenser som följt. 

Följande analys ska försöka se huruvida det här genuskontraktet kan identifieras eller 

inte i de sex undersökta länderna. 

 

Norge 

Kvinnor tjänar femton procent mindre i lön än män. 40 procent av alla kvinnor jobbar 

deltid. Möjligheter till befordran och högre positioner är mindre för kvinnor än män. 

Våldtäktsfall klaras sällan upp och läggs ofta ner redan innan åtal väcks. Nästan en av 

tio kvinnor har blivit våldtagna innan 18 års ålder. Män dominerar på maktpositioner. 

Män värderas onekligen högre även om skillnaderna inte är extrema. Kvinnor har 
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svårare att få befordran och högre lön vilket visar att det kvinnor gör värderas mindre 

medan det män gör värderas högre. I näst intill alla våldtäktsfall är offret en kvinna och 

dessa fall löses sällan vilket visar att sådant som drabbar kvinnor inte är lika viktigt. 

Kvinnor ses som svagare än män då de utsätts för mer våld av olika slag. 

 

Schweiz 

Kvinnor lönediskrimineras och 57 procent av alla kvinnor jobbar deltid. Landet saknar 

föräldraförsäkring och tillräcklig barnomsorg vilket leder till att mamman får stanna 

hemma tills barnen börjar skolan. Fler män än kvinnor har högskoleutbildning. Schweiz 

saknar tillräckligt täckande lagstiftning gällande kvinnors rättigheter. Män dominerar på 

maktpositioner. Kvinnor fick rösträtt anmärkningsvärt sent i jämförelse med liknande 

länder. Inom arbetslivet är det tydligt att kvinnor värderas mindre då de tjänar mindre 

och jobbar extremt mycket mer deltid än vad män gör. Att det är mamman som stannar 

hemma med barnen då barnomsorgen inte räcker till pekar på gamla könsstrukturer och 

familjenormer vilket återkopplar väl till genuskontraktet. Lagstiftningen är bristfällig 

gällande kvinnors rättigheter vilket visar på att kvinnor inte är lika mycket värda som 

män. 

 

Namibia 

Flickors utbildning prioriteras lägre än pojkars. Kvinnor diskrimineras. Våldtäktsmål 

prioriteras inte. Svårt för kvinnor att utnyttja det skydd de har rätt till enligt lag gällande 

våld i hemmet. Mannen är i de flesta fall överordnad kvinnan. Det har skett 

tvångssterilisering av hiv-positiva kvinnor. Männen innehar en stor majoritet av landets 

maktpositioner. Genuskontraktet lyser igenom på alla plan. Kvinnor ses som mindre 

värda vilket visar sig i både utbildning, arbete och rättssäkerhet.  

 

Dominikanska republiken 

Kvinnor tjänar extremt mycket mindre än män, så mycket som 44 procent. Kvinnan har 

en mycket lägre ställning än mannen och diskrimineras. Lösningar och hjälp gällande 

våld mot kvinnor prioriteras inte. Allt slags våld mot kvinnor är vanligt och 

kvinnomorden ökar. Unga kvinnor används till sexturism. Kvinnor innehar ytterst få 

maktpositioner. Att kvinnor ses som mindre värda är tydligt i alla kategorier. Kvinnans 

lägre ställning visar också på att kvinnor ses som svagare än män.  
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Pakistan 

Flickors utbildning prioriteras mycket lägre än pojkars. Extremt få kvinnor arbetar, så få 

som 20-30 procent, på grund av konservativa familjenormer. Landet har flertal 

kvinnodiskriminerande lagar och prioriterar inte lösningar på det utbredda problemet 

med våld mot kvinnor. Kvinnor innehar mycket få maktpositioner. Konservativa 

familjenormer som håller kvinnor ifrån arbete och utbildning återkopplar starkt till 

genuskontraktet. Överlag ses kvinnor som mindre värda vilket visar sig i alla delar utav 

samhället. 

 

Jemen 

Flickors utbildning prioriteras avsevärt mindre än pojkars då mer än hälften av alla 

kvinnor är analfabeter. Endast tjugo procent av kvinnorna arbetar. Kvinnors 

rättssäkerhet är katastrofal och de diskrimineras. Flertal kvinnodiskriminerande lagar 

existerar. Könsstympning är ett utbrett problem. Lagligt med våldtäkt inom äktenskapet. 

Kvinnor är inte myndiga. Män innehar i princip alla maktpositioner. Eftersom att 

kvinnor inte ens är myndiga i Jemen och alltså inte anses kunna ta egna beslut visar på 

att man ser kvinnan som svag. Ytterligare en stark koppling till genuskontraktet är att 

kvinnan ska lyda sin make och att våldtäkt är lagligt inom äktenskapet. 

 

2.3 Slutsatser 

Svar på frågeställningarna 

1. Hur ser kvinnors rättigheter ut i respektive land och i jämförelse med 

varandra? 

 

Av alla sex länder som undersökts har kvinnor i Norge mest rättigheter 

och på andraplats kommer Schweiz. Namibia och Dominikanska 

republiken ligger i mitten, Pakistan kommer näst sist och i Jemen är det 

absolut sämst för kvinnor. Det finns problem med kvinnors rättigheter 

även i de bättre länderna men i jämförelse med de sämre är det på en helt 

annan nivå. Likväl finns dem och borde ändå uppmärksammas. Kvinnor 

tjänar mindre än män i alla sex länder, minsta skillnaden är i Norge och 

Schweiz medan det är mycket mer extremt i resten av länderna. Kvinnor 
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utgör en stor majoritet av antalet deltidsarbetare i alla länder, men i 

Pakistan och Jemen är det en minoritet som ens jobbar av kvinnorna. 

Sätter man det i perspektiv med varandra är rätten till att jobba över 

huvud taget viktigare än rätten till heltid. Män dominerar på 

maktpositioner i alla länder. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande 

i alla länder, den stora skillnaden är hur regeringen ser på det i respektive 

land. Pakistan och Jemen har kvinnodiskriminerande lagar och även 

sharia-lagar. Övriga länder har lagar om jämställdhet, men en lag är inte 

samma sak som det som sker. Kvinnor diskrimineras i alla länder och 

våldtäktsfall uppklaras sällan. I Jemen är kvinnor inte myndiga utan står 

helt under sin make eller övriga manliga släktingar vilket är en stor 

faktor som gör dem till det land som är absolut värst för kvinnor. Pojkars 

utbildning prioriteras högre i alla länder förutom i Norge, Schweiz och 

Dominikanska republiken. Det är lagligt med våldtäkt inom äktenskapet i 

Pakistan och Jemen. Varje land har sina egna förutsättningar och 

omständigheter som resulterar i hur situationen ser ut för kvinnor vilket 

gör det svårt att göra en ”rättvis” jämförelse. Det var dock något som 

togs med i studien från början och då valet av länder är valda utifrån en 

demokratirankning var hypoteserna att det skulle se ut just så som det ser 

ut, att det är väldigt ojämnt hur kvinnors situation ser ut och nära kopplat 

till den demokratirankning landet har. 

 

2. Finns det ett samband mellan demokrati(rankning) och kvinnors 

rättigheter? 

Hypotes: Arbetet med kvinnors rättigheter har kommit längre ju högre 

placering ett land har på Global Democracy Ranking. 

 

Enligt analysen finns det ett tydligt samband mellan vilken 

demokratirankning ett land har och hur långt det landet har kommit med 

kvinnors rättigheter. Norge och Schweiz som är de som kom först på 

Global Democracy Ranking kommer också först i den här studien, 

Namibia och Dominikanska republiken som låg i mitten på Global 

Democracy Ranking kommer också i mitten enligt analysen och 
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Pakistan och Jemen som ligger sist på Global Democracy Ranking 

kommer också sist i den här undersökningen. Norge som ligger etta på 

listan kommer ofta snäppet före Schweiz även i undersökningen, medan 

Jemen som ligger sist på listan ofta utmärker sig som snäppet värre än 

Pakistan vilket stärker hypotesen om att ju högre rank ett land har i 

Global Democracy Ranking desto länge har arbetet med kvinnors 

rättigheter kommit. Svaret på frågeställningen blir alltså att det finns ett 

samband mellan demokratirankning och arbetet med kvinnors rättigheter 

och hypotesen stämmer även överens med undersökningens resultat. 

 

3. Finns det ett (positivt) samband mellan ratificeringen av FN:s 

kvinnokonvention och kvinnors rättigheter? 

 

Analysen visar att en ratificering av FN:s kvinnokonvention inte med 

nödvändighet förbättrar kvinnors rättigheter i ett land då reservationer 

gör så att konventionens innehåll urholkas. Däremot kommer analysen 

fram till att det absolut finns ett samband då kvinnokonventionen 

behandlar kvinnors rättigheter i detalj och vid en ratificering får FN 

insyn i hur landet arbetar med just det. En ratificering leder till en 

förbättring, om än den går långsamt. Frågeställningen frågar huruvida 

det finns ett samband eller inte och det visar undersökningen att det 

finns. En ratificering gör att det går åt rätt håll och bromsar i alla fall 

upp en dålig utveckling och främjar istället en positiv. 

 

4. Går det att applicera Hirdmans genusteori på respektive falls resultat? 

Hypotes: Hirdmans genusteori går att se som en av förklaringarna till 

den ojämställdhet som råder i de undersökta länderna. 

 

Enligt analysen går det att se Hirdmans genusteori som en av 

förklaringarna till den ojämställdhet som råder i de undersökta länderna 

och hypotesen stämmer därför. I analysen har Hirdmans genusteori 

applicerats på varje land med resultatet att genuskontraktet lyser igenom 

i kvinnors situation i alla länder. Kvinnan är underordnad mannen, ses 
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som mindre värd än mannen och som svagare än mannen vilket gestaltar 

sig i den ojämställdhet som råder i respektive land. Även om graden av 

jämställdhet skiljer sig markant från land till land så existerar den trots 

det i alla undersökta länder och genuskontraktet går utan tvekan att 

identifiera. Att genuskontraktet är en stor del av den 

kvinnounderordning som existerar världen över precis som Hirdman 

hävdar bevisas även i den här uppsatsen. 

 

Det här är ett ämne som går att beröra och forska om nästan hur mycket som helst. 

Genom att enbart byta ut ett land eller välja helt nya länder får man en helt ny 

undersökning. Ett annat sätt att forska inom samma område skulle alltså kunna vara att 

välja länder utefter en annan metod än baserat på demokratirankning. Man kan också 

analysera utifrån helt andra teoretiska utgångspunkter och på så vis troligen nå ett annat 

resultat. Om man skulle forska vidare på samma studie som nu är gjord skulle det vara 

intressant att analysera utifrån ett kulturellt eller religiöst perspektiv, alltså kolla hur 

mycket religionen i landet spelar roll eller inte. Man skulle kunna undersöka enbart 

muslimska länder, enbart afrikanska länder, enbart europeiska länder, valmöjligheterna 

är oändliga och skulle alla kunna leda till andra intressanta perspektiv och ny kunskap. 

 

3 Sammanfattning 

Uppsatsens problem grundar sig i den kvinnounderordning som råder var man än 

befinner sig i världen. Mer specifikt utgår uppsatsens problem ifrån kvinnors rättigheter. 

Genom fallstudie som metod undersöktes sex stycken länder valda utifrån sin rankning 

på Global Democracy Ranking. De länder som valdes var de två som fick bäst betyg, de 

två som låg i mitten och de två som kom sist. Med två olika teoretiska utgångspunkter, 

FN:s kvinnkonvention samt Yvonne Hirdmans genusteori, undersöktes varje lands 

situation närmre för att sedan jämföras med varandra. Fyra frågeställningar besvarades 

och två hypoteser prövades. Studien landade i följande slutsatser: Arbetet med kvinnors 

rättigheter har kommit längre ju högre placering ett land har på Global Democracy 

Ranking och Hirdmans genusteori går att se som en av förklaringarna till den 

ojämställdhet som existerar. Man kan dessutom konstatera att det finns ett samband 

mellan en ratificering av kvinnokonventionen och kvinnors rättigheter.  
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