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Kvinnodagen inträffar för mig ofta samtidigt som jag undervisar i jämförande politik och
kvantitativa analysmetoder på Högskolan i Halmstad. Som några av de få studenterna
genom åren i Halmstad har Viktoria Wedbäck Pizevska och Alexandra Fagerström forskat
fram direkta bidrag till forskningsfronten i sina b- och c-uppsatser som behandlar
spridningen av kvinnlig rösträ� i världens stater. Tidigare har statsvetare mest tänkt på
demokratins ”tre vågor” som de definierades av Samuel Huntington i boken The Third
Wave. Democratization in the Late Twentieth Century (1991).  Visserligen hade Pamela
Paxton i Women, Politics, and Power: A Global Perspective (2007) ge� en hel del
information om när länder få� kvinnlig rösträ�, men alla data fanns inte samlade och
belagda och jämförda med andra må� på demokrati och spridning av olika andra
institutioner. Viktoria och Alexandra gjorde därför en pionjärinsats. Ladda ner deras c-
uppsats här. (B-uppsatsen finns inte på nätet men kan efterfrågas av förfa�arna eller mig.)

I figuren ovan har de beskrivit spridningen av kvinnlig rösträ� i jämförelse med spridning
av demokrati enligt det må� som Vanhanen skapat (inspirerad av Robert Dahls
dimensioner, som jag skrev om i förra blogginlägget). Eftersom deltagande ingår i
Vanhanens må� så mäter det faktiskt indirekt kvinnlig rösträ� eftersom det ju ökar
deltagandet.  Ändå visar diagrammet hur olika spridningsmönstren ser ut.  Kvinnlig
rösträ� sprids inte alls i vågform på det sä� demokrati sprids i övrigt. Kvinnlig rösträ� har
en S-formad kurva mer lik teknisk innovationsspridning, men om man vill kan man tolka
det som två vågor, en före och en efter andra världskriget. Man kan också notera a�
kvinnlig rösträ� sprids i många fler länder efter kriget. Det innebär a� kvinnlig rösträ� är
helt dominerande, även i stater som inte är demokratiska i övrigt.

Därför skapade Viktoria och Alexandra även nya demokratiindex (VA-index) som
inkluderade kravet på kvinnlig rösträ� förutom sedvanliga kriterier. I nedanstående figur
visar de hur det förändrar demokratispridningen i världen. Vågformen kvarstår, men
demokratins framväxt för 1970-talet blir inte lika imponerande.
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Det innebär a� vi nu har nya variabler a� använda i forskningen. Så all traditionell
statsvetenskaplig demokratiforskning får nu göras om med VA-index. Sorry, alla
statsvetare i världen: det är bara a� sä�a igång. (Datafilen med VA-index kan efterfrågas
per mejl.)

Som Robert Dahl inledde e� anförande en gång: ”The idea of democracy is
evolutionary…”.
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