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Abstract 
Syfte: Studien grundar sig på ett problemområde gällande uteslutandet av kvinnlig rösträtt i 

demokratimätningar. Syftet är att undersöka hur demokratimått förändras när kvinnlig rösträtt 

tas med i mätningarna. Studien analyserar två klassiker inom demokratiforskning, Seymour 

Lipset (1959) och Samuel P. Huntington (1991) samt tre modernare demokratimått 

(Democracy index, BMR, Polity IV Revised combined score).  
 

Teori: Studien utgår ifrån en teori hämtad från Pamela Paxton (1995). Teorin handlar om 

konsekvenser och kritik mot demokratiforskare som uteslutit kvinnlig rösträtt i mått på 

demokrati.  
 

Metod: En kvantitativ metod i form av statistisk dataanalys har använts. Med hjälp av 

tidsserier har jämförelser över införandet av demokrati samt kvinnlig rösträtt genomförts.  
 

Resultat: Resultatet visar att Paxtons kritik är befogad samt bekräftar hennes teori och 

slutsatser. Införandet av kvinnlig rösträtt i ovannämnda demokratimått innebär en förändring 

för de studier där måtten har använts.  
 

Nyckelord: kvinnlig rösträtt, demokrati, demokratisk transition, Huntington, Lipset, Paxton, 

women’s suffrage  
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1. Inledningskapitel 
I detta kapitel presenteras studiens problemområde samt kritiken som finns på området och 

anledningarna till varför det är relevant att studera detta ur ett inomvetenskapligt och 

utomvetenskapligt perspektiv. Vidare kommer syftet och frågeställningar som ligger till grund 

för undersökningen att introduceras. Avslutningsvis presenteras dispositionen. 
 

1.1. Problemformulering  
Stora mängder statsvetenskaplig forskning genomförs som om kön inte är relevant för politik. 

Forskning om kön är inte lika åsidosatt idag som förr, men inom demokrati- och 

demokratiseringsforskning finns det fortfarande en problematik gällande införandet av rösträtt 

som ett mått på demokrati. Rätten till allmän rösträtt anses vara en byggsten för demokrati 

men trots detta klassar flertalet forskare länder som demokratiska utan att allmän rösträtt 

finns. Införandet av manlig rösträtt har länge bedömts vara en indikator på att ett land har 

blivit demokratiskt, men den kvinnliga rösträtten har varit förbisedd. Införandet av kvinnlig 

rösträtt har inte haft någon tyngd eller större påverkan och har länge förbisetts som en 

demokratiindikator. Definitioner av demokrati tenderar att vara inkluderande, men måtten är 

bristfälliga. Detta är ett problem som ännu inte tycks tas på allvar i så stor utsträckning som 

det förtjänar, trots att det är ett väsentligt problem.  

 

En forskare som de senaste åren lyft upp denna problematik är Pamela Paxton. Paxton är 

professor i sociologi och public affairs samt en etablerad forskare inom fältet kvinnor i 

politiken vid The University of Texas at Austin. År 1995 publicerades artikeln “Women's 

suffrage in the measurement of democracy: Problems of operationalization”. I artikeln 

diskuteras att mätningar av demokrati ständigt exkluderar kvinnlig rösträtt. Genom att utesluta 

kvinnor i mätningar påverkas fastställandet av länders transitioner1 till demokratier. Hade 

kvinnlig rösträtt varit inkluderat hade en del länders transitioner skett betydligt senare än det 

tidigare allmänt accepterade året. Detta hade i sin tur kunnat innebära att västvärlden inte 

hade haft det dominerande grepp om tidig demokratisering som forskning säger. Även 

förståelsen och beskrivningen blir felaktig. Anledningarna till varför kvinnor utesluts är olika, 

men en allmän slutsats som kan dras enligt Paxton är att införandet av kvinnlig rösträtt ansetts 

vara mindre viktigt.  

																																																								
1 Transitioner i detta sammanhang innebär att ett land har gått från att ha varit en icke-demokrati till att ha blivit 
en demokrati (Doorenspleet 2005: 17).  
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Problemet grundar sig på ett operationaliseringsfel och är relevant att studera inte minst på 

grund av den kritik som Paxton (1995) framför mot tidigare forskare inom 

demokratiforskning. Det är Paxtons kritik på detta område som vi är intresserade av att följa 

upp och förhoppningsvis kunna vidareutveckla och därigenom frambringa ett bidrag till 

forskningen. Det är denna kritik gällande främst två studier som kommer att fokuseras på, 

dessa är Samuel P. Huntingtons ”Democracy’s third wave” (1991) och Seymour Lipsets 

”Some social requisites of the democracy: Economic development and political legitimacy” 

(1959). Det intressanta att undersöka i förhållande till Paxtons kritik är vad som händer när 

kvinnlig rösträtt tas med som en faktor i dessa studier. Anledningen till varför dessa forskares 

studier har valts är för att de är två etablerade och världskända studier som återkommer i 

demokratistudier och används som en utgångspunkt för många forskare.  

 

Problemområdet Paxton (1995) pratar om är lika relevant idag som det var när hennes artikel 

publicerades. För att vidare undersöka om hennes kritik fortfarande är aktuell har även tre 

moderna demokratimått valt att analyseras. Dessa är demokratimåtten Tatu Vanhanens 

”Democracy index” (2000), Carles Boix m.fl. ”BMR” (2013) samt Monty Marshall och Keith 

Jaggers ”Polity IV Revised combined score” (2013). Tidsspannet som är i fokus för samtliga 

mått är från 1900- till tidigt 2000-tal, i vissa fall längre när data funnits tillgängligt. 

Anledningen till detta är att en års aspekt på cirka 100 år är passande eftersom denna studie 

berör samhälleliga förändringar som utvecklas över tid.  

 

Problemet är inomvetenskapligt relevant eftersom det ifrågasätter samt kritiserar tidigare 

forskning på området och är på grund av detta betydelsefullt att studera vidare. Främst 

eftersom samhällets kunskap om demokratiska transitioner, förståelsen för uppkomsten av 

demokrati och orsakerna till demokratisering inte blir korrekt. Den starka kopplingen som 

finns till den tidigare forskningen på området både bevisar samt stärker studiens relevans och 

bidrag till framtida forskning. Ur en utomvetenskaplig aspekt är problemet väsentligt eftersom 

allmän rösträtt är en viktig del av en demokrati, detta med kvinnor inkluderat. Allmän rösträtt, 

för män och kvinnor oavsett etnicitet, religion och klass måste vara en självklarhet för att ett 

land ska kunna anses vara demokratiskt. Ett land bör inte kunna anses vara en demokrati 

förrän hela befolkningen har rösträtt. En korrekt förståelse för demokrati är därför i allra 

högsta grad viktig för alla samhällets medborgare. Det är dessutom relevant för 

statsvetenskapen som helhet att studera detta problemområde för att integrera könspolitik som 

en naturlig del av statsvetenskap.  
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1.2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad som sker när mått av demokrati inte stämmer överens 

med ställda definitioner. Med andra ord vad det är som händer när kvinnlig rösträtt konkret 

förs in i operationaliseringar gällande demokrati där kvinnlig rösträtt tidigare varit utesluten. 

Fokus ligger på att studera utelämnandet av kvinnlig rösträtt i måtten som Paxton (1995) talar 

om och vad som sker när kvinnlig rösträtt förs in som en demokratiindikator. För att 

undersöka detta kommer en variabel skapad av oss i en tidigare studie över kvinnlig rösträtt 

att användas tillsammans med andra variabler.2 Fokus kommer att vara på att analysera 

demokratimått som inte inkluderar kvinnlig rösträtt trots att dess definitioner direkt eller 

indirekt gör det. Om nu Paxtons teori, att införandet av kvinnlig rösträtt i demokratimätningar 

har så stor inverkan som Paxton säger, kan det ändra ett helt forskningsfälts trovärdighet och 

existerande demokratiforskning kan brista i sin validitet. 

1.3. Frågeställningar 
• Hur förändras Samuel Huntingtons (1991) vågor när kvinnlig rösträtt tas med i 

fastställandet av länders transitioner till demokrati? 

• Vad tillför kvinnlig rösträtt till det samband som Seymour Lipset (1959) fastställt mellan 

ekonomisk tillväxt och demokrati? 

• Hur förändras moderna demokratimått (Vanhanen, BMR och Polity IV) när kvinnlig 

rösträtt explicit tas med i mätningarna av demokrati? 

• Hur ser sambandet ut mellan införandet av rösträtt och demokratiska transitioner? Finns 

det något samband?  

1.4. Disposition 
Efter studiens inledningskapitel följer ett metodkapitel där val av metod, reliabilitet- och 

validitetsproblem samt material diskuteras. Materialets styrkor, svagheter och trovärdighet 

diskuteras också här. Kapitlet därefter skildrar den valda teorin, hur den tidigare forskningen 

på området ser ut följt av begreppsdefinitioner. Följande kapitel behandlar vilka variabler som 

använts samt länder som inte använts i studien. Uppsatsen avslutas med resultat och 

diskussion som presenteras med olika figurer. Slutligen kommer källförteckningen följt av tre 

bilagor. Första bilagan är en landlista över de länder och årtal som använts samt hänvisning 

till vår tidigare studie. Den andra bilagan är ett datakapitel över hur variabeln ”women’s 

suffrage” skapats och den tredje inkluderar variabeldefinitioner på de variabler som använts.  

																																																								
2 Hänvisning till vår tidigare studie samt variabeln över kvinnlig rösträtt vid namn ”women’s suffrage” finns i 
bilaga A.  
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2. Metod och material 
Studiens metod- och materialkapitel består av två delar. Första delen behandlar metodvalet 

och vilka problem som uppstått i samband med metoden. Den andra delen behandlar valet av 

material i studien, vilka problem som har uppstått gällande materialet samt en diskussion 

kring materialets styrkor och svagheter.  

2.1. Metodval  
Vår studie har genomförts med en kvantitativ metod i form av en longitudinell statistisk 

dataanalys. Metoden uppfattades som bäst lämpad eftersom studien jämför tidsserier och 

innefattar en större mängd data med flera analysenheter (Ekengren, Hinnfors 2012: 80). En 

longitudinell design var främst lämplig eftersom de studier som undersökts resultat är 

samband som skett vid demokratisering (Sjödin 2009: 149). För att besvara frågeställningarna 

krävdes en metod som över tid kan belysa hur sociala förändringar utvecklats, i detta fall 

införandet av kvinnlig rösträtt samt införandet av demokrati.  

 

Metodvalet uppfattas som väl avvägt, eftersom en kvalitativ metod inte hade kunnat besvara 

frågeställningar på samma sätt. Studien hade inte kunnat genomföras med samma bredd 

eftersom en kvalitativ metod hade försvårat användandet av den stora mängden data och inte 

kunnat leda till samma generaliseringar i resultatet. Hade studien genomförts med en 

kvalitativ metod hade det varit svårt att analysera så många länder som vi har gjort och det 

hade därför krävt andra frågeställningar. Vid jämförande kvalitativa studier hade det varit mer 

passande att enbart undersöka ett fåtal länder. Förslagsvis hade frågor kunnat formuleras om 

ett eller flera länder, för att uppnå mer djup fakta om de ländernas rösträttsinförande och 

demokratiska transitioner. En stor del av studiens syfte var att pröva tidigare teorier och en 

kvantitativ metod var därför självklar, eftersom kvantitativa metoder är det som används vid 

teoriprövning och kvalitativa metoder vid teorigenerering (Bryman 2008: 39).  

 

Studien grundar sig på en vidare forskning på det validitetsproblem som undersöktes samt 

kritiserade i vår tidigare studie (se bilaga A). För denna studie valdes att utgå ifrån en abstrakt 

teori utvecklad av Paxton (1995) om vilka konsekvenser uteslutandet av kvinnlig rösträtt får 

för forskningen. Inledningsvis söktes andra teorier att utgå ifrån, men eftersom Paxton är 

auktoritär inom fältet för det valda problemområde talade starka skäl för att utgå från denna 

teori.  
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Studien är även en form av replikering, eftersom denna studie till viss del replikerat gamla 

teorier med inslaget av en ny variabel. Vad det gäller studien i helhet är det viktigt, framförallt 

utifrån en kvantitativ aspekt, att replikering är möjlig. Möjlighet till replikering är viktigt för 

att validiteten inte ska ifrågasättas. Det har därför varit viktigt att vara tydliga och konkreta 

när det gäller tillvägagångsättet för metoden, så att studien har de förutsättningar som krävs 

för att en replikering ska kunna genomföras med samma resultat (Bryman 2008: 169-171). 

 

Utgångspunkten för besvarandet av frågeställningarna utgörs av den variabel över kvinnlig 

rösträtt som vi tidigare har skapat - women’s suffrage. Women’s suffrage fick utvecklas för att 

göras användbar till denna studie. Detta eftersom ett annat dataset och landlista använts i 

denna studie än de som användes vid själva skapandet. I denna studie användes en landlista 

och dataset från Varieties of democracy (V-dem).3 Utvecklandet av women’s suffrage var 

därför ett viktigt steg. Avgränsningar och beslut som togs i skapandet diskuteras 

genomgående i kapitel fyra samt i bilaga B. Det är med utgångspunkt i women’s suffrage som 

diagram och figurer över resultaten gällande våra frågeställningar har skapats. För att besvara 

frågeställningarna analyserades dessa i förhållande till den tidigare forskningen i resultat- och 

diskussionskapitlet.  

 

De problem som uppstod med den valda metoden var framförallt av teknisk natur avseende 

programmet som användes – IBM SPSS Statistics (SPSS).4 Programmet erbjuder möjligheten 

att visualisera samband och skapa diagram och figurer. Ett problem som uppkom efter 

skapande av den nya variabeln i ett V-dem dataset var att V-dems dataset uppdateras till en 

nyare version, vilket innebar att variabeln fick göras om ännu en gång. Detta ledde till 

förlorad arbetstid. Ett större problem som stöttes på var det faktum att trots att V-dem påstår 

att deras dataset sträcker sig från 1900 fram tills idag, var det ett stort antal länder som det 

inte fanns så mycket data om. Det var många länder som det bara fanns data om gällande 

några få årtionden, vilket blev problematiskt då vi ville skapa diagram över kvinnlig rösträtt 

från 1900 fram tills idag. Detta innebar att mer tid fick läggas på att förlänga deras dataset för 

att kunna föra in alla årtal så att alla länder sträcker sig från år 1900.  
 

																																																								
3	Varieties of democracy är ett internationellt forskningsprojekt vars syfte är att ta fram nya indikatorer på 
demokrati. Detta gör dem i alla världens länder från år 1900 fram tills idag, står det på deras hemsida. Projektet 
ägs och leds av V-dem institutet på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet och Kellogg 
Institute for International studies vid University of Notre Dame i USA. Projektet drivs av Michael Coppedge, 
John Gerring, Staffan I. Lindberg och Svend-Erik Skaaning (Göteborgs Universitet 2016).		
4	IMB SPSS Statistics är ett dataprogram för statistisk analys (IBM 2016).		
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2.1.1. Validitet och reliabilitetsproblem  
För att upprätthålla hög reliabilitet och validitet har fokus främst varit på datainsamlingen. 

Gällande reliabilitet uppstod problem vid insamlingen av data och vid valen av vilka år som 

skulle användas i variabeln, vilket diskuteras mer djupgående i kapitel fyra och i bilaga B. 

Skulle det vara så att något av de år som har valts att användas i variabeln inte stämmer 

uppstår fel som kan störa resultatet. För att undvika detta har stor vikt lagts på att se till att 

women’s suffrage är korrekt och att alla årtal samt siffror stämmer. Detta för att öka 

tillförlitligheten och undvika slumpmässiga fel som kan påverka resultatet.  
 

Ett annat tänkbart reliabilitetsproblem är det faktum att många av världens länder inte är med 

i den nya variabeln. Den tidigare variabeln som skapades i ett Quality of Government (QoG) 

dataset inkluderade 193 länder medan den nya inkluderar 164.5 Det blev en skillnad på 29 

länder i de olika dataseten. Enligt FNs hemsida ”Världskoll” finns det 193 medlemsländer i 

FN, 195 självständiga stater i världen och 246 länder om de stater som har begränsad 

självständighet och inte är internationellt erkända räknas med (Världskoll 2016). Hade en 

variabel skapats över alla världens 246 länder hade resultaten i denna studie mycket väl 

kunnat förändras. Antalet länder i studien kan påverka både reliabiliteten och validiteten. De 

övriga variablerna som har använts är alla hämtade från V-dems dataset. V-dem är ett 

etablerat och internationellt forskningsprojekt och vi förutsätter därför att deras variabler och 

datainsamling garanterar en hög reliabilitet och validitet (V-dem 2016). 
 

Gällande validiteten finns det en punkt som i efterhand ansetts kunde ha gjorts bättre. Vid 

skapandet av figurer över Huntingtons (1991) vågor användes Vanhanens demokratiindex 

(2000). Efterhand insågs att skapandet av en ny variabel, baserat på Huntingtons egna årtal 

och definitioner hade varit användbart. Istället användes Vanhanen, dock något problematiskt. 

Vanhanen har en bred definition av demokrati som inte direkt utesluter kvinnor, men på grund 

av sin formulering indirekt kan göra det, eftersom Vanhanens definition av demokrati utgår 

ifrån hur många som röstar och inte vilka som har rätt till att rösta (Beckman 2007: 39). 

Föreningen av hans variabel med vår variabel kan därför ha blivit problematisk, om det är så 

att hans variabel i grunden faktiskt inkluderar kvinnor – även om det så är indirekt. Ett annat 

problem som inte hade räknats med var det som nämndes tidigare, att V-dems dataset faktiskt 

inte sträcker sig ända bak till 1900. Women’s suffrage gör det men de länder som inte gjorde 

																																																								
5 Quality of Government är ett forskningsinstitut grundat år 2004 av forskarna Bo Rothstein och Sören 
Holmberg. QoG-institutionen tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet (QoG 2016).  
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det gällande andra variabler kan ha orsakat variationer i resultatet som kanske hade sett 

annorlunda ut om det funnits komplett data om alla länder från 1900.  

2.2. Material  
Som data har både primär- och sekundärkällor använts. Data, gällande vilka årtal som 

kvinnlig rösträtt har införts, till women’s suffrage är hämtad från tre olika källor: FN-

förbundet, Inter-parlamentariska unionen samt från Paxton och Hughes (se bilaga B).  Bakom 

valet av vilka årtal som använts till women’s suffrage ligger en enorm urvalsprocess. Det var 

inte alltid som de tre källorna använde sig av samma årtal gällande alla länder, vilket gav 

upphov till svåra överväganden och val. Diskussionen kring hur tillvägagångsättet gällande 

detta kommer inte att presenteras djupgående här (se istället bilaga B). Utöver women’s 

suffrage är samtliga andra variabler i denna studie från V-dems dataset från 2016 (V-dem 

2016). Gällande de länder vi valt att inte ha med i denna studie utifrån V-dems landlista har vi 

hänvisat till fakta från Utrikespolitiska institutets hemsida samt hemsidan Globalis, 

tillhandahållen av FN, i kapitel fyra. Dessa källor valdes eftersom det känns som pålitliga, 

opartiska och neutrala i sammanhanget.  

 

Utöver women’s suffrage har sex andra variabler använts. Utav dessa sex är fyra variabler 

över demokrati (Boix m.fl. 2013; Cheibub m.fl. 2010; Marshall och Jaggers 2013; Vanhanen 

2000). Dessa fyra valdes baserat på det att samtliga fyra är moderna nutida index som är 

etablerade och välkända på området. En variabel över demokratisk transition (Boix m.fl. 

2013) och en över BNP per capita (GDP per capita) (V-dem 2016) har också använts.  

 

Till den tidigare forskningen har främst sekundärmaterial i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker använts. Till tidigare forskning fanns det mycket relevant material, dock något 

svårfunnet. Stora delar av den forskning som finns om kvinnlig rösträtt berör ofta specifika 

länders kamp eller specifika kvinnorörelser. Det var väldigt svårt att finna forskning som i 

mer generella drag behandlar problemområdet, vilket var något som behövdes till denna 

studie. Artiklarna som använts till den tidigare forskningen kan delas upp i två kategorier. 

Tidigare forskning som behandlar själva ämnet kvinnlig rösträtt ur olika perspektiv samt 

artiklar som behandlar demokrati och demokratisering ur olika perspektiv. Tidigare forskning 

som berör kvinnlig rösträtt i generella drag var det som var svårast att komma över. Trots 

detta hittades ett antal studier som var väldigt givande i sammanhanget och kunde användas 
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till avsnittet om tidigare forskning (Kentworthy och Malami 1999; Beer 2009; Przeworski 

2008; O. Ramirez m.fl. 1997; Baldez 2010; Beckman 2007). 

 

När det gäller forskning om demokrati och demokratisering fanns det ett större utbud. Först 

och främst var Huntingtons och Lipsets forskning av största relevans (P. Huntington 1991a; P. 

Huntington 1991b; P. Huntington 1991c; Lipset 1959). Anledningarna till varför dessa två 

teorier valdes att undersöka är flera. Framförallt eftersom att Huntington och Lipset är två av 

världens ledande forskare inom det statsvetenskapliga forskningsområdet som behandlar 

demokrati och demokratisering. Deras namn finnas i de allra flesta artiklarna på området, ofta 

som en hänvisning till deras forskning men även i form av kritik. Dessa två namn är så pass 

etablerade på området att om det skulle finnas någon kritik att framföra kring dessa är det av 

största relevans att den kommer fram. Skulle deras teorier inte stämma eller vara felaktiga så 

är det flera årtionden av forskning som baserats på dessa som skulle komma att ifrågasättas.  

 

Utöver Huntingtons och Lipsets egen forskning behövdes även relevanta artiklar med kritik 

mot Huntington och Lipset samt gärna med en aspekt gällande kvinnor och införandet av 

kvinnlig rösträtt. Den forskare som var mest givande i denna aspekt var demokratiforskaren 

Renske Doorenspleet, där två artiklar och en bok kunde användas (Doorenspleet 2000; 2004; 

2005). Utöver Doreenspleets forskning påträffades fler artiklar med kritik mot dessa men 

även annan tidigare demokratiforskning som kunde användas (A. Bollen 1990; L. Caraway 

2004; Mainwaring och Perez-Linan 2013; C. Schmitter, L. Karl 1991; Przeworski och 

Limongi 1997; Hadenius och Teorell 2005; Guo 1999).  

 

När det gäller valet av teori valdes en som tidigare nämnt en vetenskaplig artikel skriven av 

Pamela Paxton (1995). Paxton en viktig röst inom det statsvetenskapliga området kvinnor i 

politiken. Hennes forskning är ett viktigt bidrag till det problemområde som denna studie 

utgår ifrån. Till en början övervägdes att möjligtvis använda någon av hennes artiklar som 

teoretisk utgångspunkt, men hennes artikel från år 1995 uppfattades som så väl lämpad för 

sammanhanget och valdes därför. Trots att artikeln är från år 1995 och det kan tyckas att en 

nyare teori hade varit på sin plats men som tidigare konstaterat är hennes artikel lika aktuell 

då som idag. Utöver artikeln som användes till teorin har ytterligare en artikel av Paxton 

använts i avsnittet tidigare forskning (Paxton 1995; Paxton m.fl. 2006), Paxton har även varit 

en del av det dataset som använt från V-dem (V-dem 2016). 
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3. Teori och tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras tre delar. Första delen behandlar den valda teorin som studien utgår 

ifrån och som har använts i analysen samt diskussionen av resultaten. I den andra delen 

presenteras tidigare forskningen och i den tredje delen presenteras begreppsdefinitioner. 
 

3.1. Teorianknytning - Pamela Paxton 
Vår studie grundar sig på en teori utvecklad av Pamela Paxton gällande konsekvenserna av att 

utesluta kvinnor från demokratimätningar. Teorin utgår ifrån att samtidens definitioner av 

demokrati inkluderar allmän rösträtt, men vid mätningen av demokrati uppstår det en 

problematik om definitionen inte tas hänsyn till. Paxton diskuterar detta i form av tre olika 

konsekvenser för demokratiforskning. Kvinnors uteslutande påverkar identifikationen av 

länders transitionsdatum till demokratier, beskrivningen av demokrati men även förståelsen 

för demokratisering. Problematiken grundar sig på att när ett lands övergång till demokrati 

mäts utgås det ofta från införandet av manlig rösträtt som indikator på att landet har blivit 

demokratiskt, utan hänsyn till införandet av kvinnlig rösträtt (Paxton 1995: 92-93). 

 

Kvinnor kan både explicit och implicit vara inkluderade i definitionerna av demokrati, 

eftersom det ofta uttrycks som ”största möjliga delen av befolkningen” eller ”vuxna 

medborgare med rösträtt”. Ett kriterium som är vanligt för demokrati innebär ett medräknande 

av alla infödda vuxna, där kvinnor bör vara inkluderade. I processen där det går från 

definitioner till mätningar, försvinner ändå kvinnorna. Det kontinuerliga exkluderande av 

kvinnors rösträtt inom demokratiforskning får konsekvenser för analysen av demokrati. Bland 

annat hade inkluderat av kvinnlig rösträtt inneburit att västvärlden inte längre haft ett 

dominerande grepp på tidig demokratisering. Detta hade medfört att vissa länders transitioner 

till demokrati hade skett senare än det tidigare accepterade året (Paxton 1995: 93-94). 

 

I sin studie kritiserar Paxton främst fyra etablerade och välkända studier: Seymour Lipset 

(1959), Samuel P. Huntington (1991), Edward Muller (1988) samt Dietrych Rueschemeyer, 

John D. Stephens och Evelyne Huber Stephens (1992). Utifrån dessa fyra är det som tidigare 

nämnt Huntington (1991) och Lipset (1959) som kommer att fokuseras på. I Lipsets definition 

av demokrati hävdar Lipset att största möjliga del av befolkningen ska kunna vara med att 

påverka beslut. I sin mätning av demokrati mäter Lipset en oavbruten fortsättning på 

demokrati sedan första världskriget. Många av de länder Lipset anser vara demokratiska gav 
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inte kvinnor rösträtt förrän efter andra världskriget, bland annat USA och Schweiz (Paxton 

1995: 94-96). 

 

När det gäller Huntingtons studie uppstår det även en problematik gällande Huntingtons 

beslut att negligera kvinnors rösträtt. Huntington menar att hans beslut att utesluta kvinnor i 

sin mätning är rimligt för tidsperioder före 1900-talet, men ändå kallar Huntington länder utan 

kvinnlig rösträtt för demokratier långt in på 1900-talet. Ett exempel på detta är Schweiz, ett 

land Huntington behandlar som en demokrati lång innan landet fick kvinnlig rösträtt år 1971. 

Detta motsvarar inte Huntingtons teoretiska definition av demokrati. Paxton påstår att när 

kvinnlig rösträtt tas med i Huntingtons studie kommer vågornas form och tiden för deras 

framväxt att förändras (Paxton 1995: 95). 

 

I sin studie väljer Paxton att illustrera hur konsekvenserna ser ut genom att ändra datumet på 

tidigare studiers datum på övergångar till demokrati. Logiken bakom detta är att om ett land 

erkänts som demokrati enligt dessa studier innan kvinnor fick rösträtt ändrar Paxton datumet 

till året kvinnor fick rösträtt. Anledningen till varför Paxton väljer att visa detta är för att 

belysa hur felaktiga operationaliseringar leder till felaktiga transitionsdatum och 

felbedömningar av länders demokratiska stabilitet – eftersom mätningen av ett lands stabilitet 

är starkt kopplat till dess transitionsdatum (Paxton 1995: 96-100). 

 

I Lipsets studie är det hela 69 % av de europeiska länderna som klassas som demokratiska 

som skulle ha varit icke-demokratiska om kvinnlig rösträtt hade varit ett kriterium för vad 

som räknas som en demokrati. I Huntingtons studie menar Paxton att skillnaderna på årtalen 

när Huntington anser länder bli demokratier i förhållande till när kvinnor fick rösträtt ändrar 

de historiska vågornas form drastiskt (Paxton 1995: 100-101). 

 

I Mullers studie är det 22 % av länderna som får nya datum för övergång till demokrati. Några 

av dessa förändringar är dramatiska. Två exempel för att illustrera är USA vars datum flyttas 

från år 1870 till år 1920 – 50 års skillnad. Samt Frankrike, vars datum flyttas från år 1875 till 

år 1945 – 70 års skillnad. I Rueschemeyer, Stephens och Stephens studie blir skillnaderna 

stora för vissa länder. Konsekvenser av att utesluta kvinnor kan bli väl exemplifierat genom 

att se över deras diskussion gällande Schweiz och USA. De anser att Schweiz blev en 

demokrati år 1848, men USA anser de inte vara en demokrati förrän år 1965 – efter 

rösträttsakten. Denna särskillnad i kodning innebär att de förnekar USA vara en demokrati 
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baserat på berövandet av rösträtt på en liten procentandel av den amerikanska befolkningen, 

men de är villiga att acceptera uteslutningen av 50 % av Schweiz befolkning i 123 år. Den 

extrema skillnaden mellan dessa två länder belyser hur problemet med operationaliseringar 

kan producera mätningsbeslut som är svåra att försvara (Paxton 1995: 102). 

 

Felaktig operationalisering av demokrati leder även till större konsekvenser för hur världen 

ser på demokratins historia. Huntingtons teori är en allmänt accepterad sammanfattning av 

demokratins historia, men Paxtons variant av Huntingtons vågor med kvinnlig rösträtt 

inkluderat är inte densamma. Länder som idag anses ha en lång tradition av demokrati har inte 

uppnått demokrati i förhållande till moderna definitioner förrän under mitten av 

nittonhundratalet. Flera mindre utvecklade länder har ett mindre mellanrum mellan införande 

av manlig och kvinnlig rösträtt än vad många utvecklade västnationer har. Synen på 

artonhundratalets demokratisering i väst influerar förståelsen av orsakerna till 

demokratisering i andra regioner. Paxton menar att vi inte förstår demokratisering som den är, 

vi förstår bara den sortens demokratisering som exkluderar kvinnor (Paxton 1995: 102-104). 

 

Paxton menar att ett sätt att undvika dessa svårigheter är genom en större inkorporering av 

graderade mått på demokrati. Mått av transitioner av demokrati tenderar att behandla 

“transition” som en isolerad händelse vilket antyder på ett startdatum. Detta får forskare att 

fatta onödigt svåra beslut i operationaliseringen av demokrati och detta val har allt för ofta lett 

till uteslutandet av kvinnligt rösträtt. Om transitionen till demokrati erkänns som en 

flerstegsprocess, kan kvinnlig rösträtt inkluderas. Införandet av olika grader av 

demokratisering hade inneburit att nuvarande teorier om transitioner endast förklarar ett steg i 

demokratiseringsprocessen, det vill säga manlig rösträtt. Inkluderandet av kvinnor kommer 

säkerställa att forskares mått av demokrati stämmer överens med deras definitioner (Paxton 

1995: 105-106). 
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3.2. Tidigare forskning  
I denna del om tidigare forskning presenteras forskning som gjorts på det valda 

problemområdet i fyra delar. I den första delen diskuteras forskning om demokrati och 

kvinnlig rösträtt rent allmänt och i den andra delen handlar det mer specifikt om forskning 

gällande demokratiska transitioner. I den tredje delen diskuteras Huntingtons forskning och i 

den fjärde Lipsets.  

3.2.1. Om demokrati och rösträtt 

Alla regimer har någon eller några som styr och alla demokratier har en offentlig sfär, men 

enbart demokratiska regimer har medborgare anser Philippe C. Schmitter och Terri L. Karl 

(1991). De anser att medborgarna är det mest utmärkande inslaget i en demokrati. Historiskt 

sett har det funnits stränga restriktioner om medborgarskap i de allra flesta växande 

demokratier. Det har funnits kriterier om ålder, kön, klass, ras, läskunnighet, egendom och 

skattebetalarstatus. Endast en liten del av befolkningen har varit berättigad att rösta samt 

tillåtna att bilda, gå med i och stötta politiska föreningar under vissa perioder i historien. Först 

efter utdragna kamper, i vissa fall våldsamma inhemska omstörtningar och internationella 

krig, upphävdes flera av dessa restriktioner. De tidiga amerikanska och europeiska 

demokratierna under 1800-talet hade formella begränsningar på rösträtt, begränsningar som i 

senare demokratier inte har funnits i lika stor utsträckning. Idag är kriterierna för 

medborgerliga inkluderingen enormt mer innefattande: alla vuxna är berättigade rösträtt (C. 

Schmitter, L. Karl1991: 5).  

 

Synen på demokratisk delaktighet och inkluderande kan ses utifrån flera perspektiv, men den 

minimalistiska och maximalistiska synen är två vanliga utgångspunkter. Den minimalistiska 

definitionen kan vara så pass snäv att rösträtt till och med inte erkänns vara väsentligt för 

demokrati menar Ludvig Beckman (2007). Den maximalistiska synen är mycket bredare och 

kräver mera, fler samhällsgrupper måste vara berättigade rösträtt för att en stat ska vara en 

demokrati. Hittills har den maximalistiska synen utövats mest konsekvent av Pamela Paxton. 

Paxtons mått beaktar politiska rättigheter för personer med utvecklingsstörning, fångar, men 

även de grupper som förr var uteslutna men som kan uppfattas som helt självklara så som 

analfabeter, fattiga och kvinnor. Även Tatu Vanhanen är ett känt namn inom den 

maximalistiska synen. Det trots det faktum att Vanhanen lägger fokus på hur stor andel av 

befolkningen som röstar, istället för hur många som har rätt till att rösta (Beckman 2007: 34-

39).  
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Demokrati må vara ett omtvistat begrepp men det förminskar inte det faktum att det är 

demokratiseringsforskningens benägenhet att definiera demokrati på ett så snävt sätt som 

möjligt som hindrar ett erkännande av köns betydelse. Komparativa studier om 

demokratisering uppfattar transition som ”ett enda datum”. När demokrati definieras som en 

dikotom variabel behöver det inte nödvändigtvis innebära ett problem från ett könsperspektiv. 

Förutsatt att forskaren i fråga endast räknar regimer som demokratier där kvinnor i lika stor 

utsträckning som män har samma medborgerliga rättigheter – givetvis med kvinnlig rösträtt 

inräknat (Baldez 2010: 200).  

 

Som en följd av stora politiska omvandlingar under det senaste århundrandet har rösträtt 

genomgått en kraftfull spridning i nästan hela världen. Kön, utbildning, social ställning eller 

klass diskvalificerar inte längre människor från politiska rättigheter. Rösträtt i dagens 

demokratiska nationer anses av många forskare vara så inkluderande som den bara kan bli. 

Nästan alla länder idag har infört lagar om lika och allmän rösträtt för alla medborgare i 

röstberättigad ålder (Beckman 2007: 29).  

 

När demokrati först upprättades i USA, England, Frankrike, Spanien och Latinamerika var det 

inte den sortens demokrati som idag skulle definieras som demokrati. De politiska 

rättigheterna var då begränsade till framförallt rika män. I alla dessa samhällen förlängdes 

rösträtt förr eller senare till fattigare män och kvinnor, medan det i senare demokratier 

tenderade att mer omedelbart införa samma rättigheter för alla medborgare. Under större 

delen av 1800-talet var rösträtt endast berättigad till vuxna män med egendom, en viss 

inkomst och de som betalade en viss summa skatt. Den litteratur som finns idag gällande 

rösträtt och förlängningen av rösträtt handlar nästan uteslutande om västeuropeiska länder och 

med ett nästan tvångsmässigt fokus på den engelska reformen år 1832. Det första landet där 

kvinnor fick rösträtt var Nya Zeeland, vilket var år 1893. År 1950 var det endast hälften av de 

länder som hade någon form av rösträtt som hade gett kvinnor likvärdigt röstberättigande som 

män (Przeworski 2008: 1, 6-8, 12-13).  

 

Det var först efter andra världskriget som införandet av kvinnlig rösträtt blev nästintill 

oundvikligt. Nya Zeeland blev startskottet för en rörelse som ledde till att sex av de fjorton 

länder som bildades mellan de två världskrigen antog omedelbar universell rösträtt – lika för 

män och kvinnor. När FN år 1948 tillkännagav ”Universal Declarations of Human rights”, 

som förbjöd alla former av diskriminering, införde alla länder som blev självständiga efter år 
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1948 utvidgad rösträtt som gäller både män och kvinnor. De enda länderna som har blivit 

självständiga efter detta år och inte infört lika rösträtt för båda könen är Bahrain, Kuwait och 

Madagaskar. Före år 1860 var det otänkbart att ge kvinnor rösträtt men efter år 1948 

oundvikligt (Przeworski 2008: 38-39).  

3.2.2. Om demokratisk transition  

Under de senaste två decennierna kan världen ha bevittnat den mest anmärkningsvärda 

utvecklingen av demokrati. Detta har lett till att forskare som idag intresserar sig för 

demokrati- och demokratiseringsstudier generellt främst fokuserar på de senaste övergångarna 

till demokrati som har skett, vilket har varit under 1990- och 2000-talet. Efter andra 

världskriget ökade antalet demokratier i världen dramatiskt och dagens forskning på detta 

område behandlar främst demokratiseringsprocesser i postkommunistiska Europa, 

Latinamerika och vissa delar av Asien och Afrika (Ekman m.fl. 2006: 47; L. Caraway 2004: 

443; Guo 1999: 133). 

 

En demokratisk transition innebär att det skett en övergång från ett icke-demokratiskt styre till 

ett demokratiskt styre. Det är viktigt att poängtera att bara för att det skett ett regimskifte 

behöver det inte innebära att ett land i praktiken är demokratiskt. Senare forskare har 

uppmärksammat ett omformande antal demokratiska regimer som har inkluderande rösträtt, 

men utan medborgerliga rättigheter. I praktiken är sådana demokratier formellt sett, men i 

vissa delar av samhället avskurna från den demokratiska processen genom att inte garantera 

vissa grundläggande medborgerliga friheter (Doorenspleet 2005: 17-18). 

 

Mycket av den teori som behandlar demokratisk transition har ofta kallats för transitionsteori. 

Olika teoretiska ansatser på transitionsteori har skapat olika analytiska ramar för komparativa 

studier av regimers transitioner över olika regioner. Teoretiska tillvägagångssätt på länders 

transitioner till demokratier har inte presenterat någon gemensam sammanhängande eller 

utvecklad utgångspunkt. Transitionsteorier har snarare tenderat att i omfattande grad avvikit 

mellan olika skolbildningar. Studier om transitioner kan trots detta delas upp löst i två 

kategorier: studier som fokuserar på objektiva villkor för regimstransitioner och studier som 

koncentrerar sig på politiska strategier och val (Guo 1999: 133-134).  

 

Tidigare studier om demokratisering har funnit en mängd olika förklaringar till demokratisk 

stabilitet eller dess nedbrytning. Flertalet studier som har inriktat sig på enskilda länder anser 
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ofta att fallet eller överlevnaden för demokratier beror på vad politiska ledare, militären, 

sociala rörelser, partier och andra huvudaktörer gör (Mainwaring, Anibal-Perez 2013: 123, 

130). Länders utveckling till demokratier har sett olika ut men den vanligaste utvecklingen 

har varit i form av införandet av manlig rösträtt (L. Caraway, 2004: 454). Problematiken som 

uppstår i samband med införandet av rösträtt är att demokratiteori uteslutit kvinnor. Det är 

införandet av manlig rösträtt som ansetts vara en indikator på demokrati, inte införandet av 

kvinnlig rösträtt. Flera demokratiforskare klassar politiska system som demokratiska trots att 

kvinnorna i landet inte har rätt att delta i politiken (Beer 2009: 212). Rätten till allmän rösträtt 

är ett av huvudelementen för politiskt medborgarskap och ur ett historiskt perspektiv har 

medborgarskap alltid varit könsbaserat och utgått från mannen (O. Ramirez, Soysal, Shanahan 

1997: 735).  

 

Likt demokratiseringsvågor, talas det inom demokratiforskning om den kvinnliga rösträtten i 

form av vågor. Till skillnad från Huntingtons tre demokrativågor menar Ramirez m.fl. (1997) 

att införandet av kvinnlig rösträtt har svept över världens länder i form av två vågor. Dessa 

vågor pågick under första och andra världskriget. Den första vågen var en lite mindre våg 

mellan 1900-1930talet. Denna våg berörde främst europeiska stater. Den andra vågen var 

större och började på 1930-talet och ökade stadigt fram till cirka 1980-talet. Efter andra 

världskriget slut hade de flesta länderna infört kvinnlig rösträtt. De länder som ännu inte hade 

infört kvinnlig rösträtt efter denna våg var nästan enbart länder där inte männen heller hade 

rösträtt (O. Ramirez, Soysal, Shanahan 1997: 737-738). Kvinnans deltagande i politiken har 

definitivt ökat de senaste 100 åren, men trots att kvinnlig rösträtt har införts i världens länder 

är kvinnor fortfarande underrepresenterade i politiken (Paxton, Green, Hughes 2006: 898). År 

1990 hade 96 % av världens länder infört kvinnlig rösträtt. Dock har införandet av den 

kvinnliga rösträtten oförnekligen haft en betydande roll för kvinnans roll i politiken 

(Kenworthy, Malami 1999: 236).  

 

Forskning om kön är mindre marginaliserad idag än förr, men är fortfarande separerad från 

huvudfåran i statsvetenskap. Stora mängder statsvetenskaplig forskning fortsätter att 

genomföras som om kön inte är relevant för politik. En dikotomi mellan könspolitik och 

statsvetenskap skär igenom alla stora delområden inom disciplinen. Hundratals böcker och 

artiklar har skrivits om kön och demokratisering om alla regioner i världen de senaste 20 åren, 

men trots detta har demokratiseringslitteratur i stort sett förblivit ”könsblinda”, med mycket 

lite att säga om kvinnors deltagande i transitioner till demokrati (Baldez 2010: 199).  
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Studier om demokratisering tenderar att anta att länder utvecklas mot en ökad demokrati över 

tid och är ”nöjda” med det. Demokratiseringsteorier och studier idag fokuserar främst på de 

länder som deltar i transitionsprocessen. De ignorerar även dem som inte är med samt 

misslyckas med att ifrågasätta varför andra är exkluderade från transitionsprocessen från 

första början. Ur detta perspektiv är begränsad rösträtt inte mer än ett temporärt förbiseende 

som återspeglar oupplysta dåvarande fördomar. Historien om kvinnlig rösträtt visar att 

politiker uttryckligen uteslutit kvinnor från rösträtt och vägrat att erkänna decennier av långa 

kamper av kvinnor som krävde att få rösta. Med tanke på att kvinnor utgör 50 % av världens 

befolkning menar forskaren Lisa Baldez att detta är ett oacceptabelt utelämnande. Paxton 

menar vidare att en regim inte kan anses vara en demokrati om inte kvinnor är fullt ut 

införlivade medborgare (Baldez 2010: 201).  

3.2.3. Huntington 

I Samuel P. Huntingtons studie från 1991 ”Democracy’s third wave” talar han om 

demokratitransitioner i tre olika vågor. Huntington anser att världens länder har övergått till 

demokratier i form av tre vågor som sträcker sig från början på 1800-talet fram till 2000-talet. 

En våg av demokratisering visar hur ett antal länder övergått till demokrati under en viss 

tidsaspekt. I Huntingtons vågor ingår inte den kvinnliga rösträtten som en indikator eller ens 

en faktor på att ett land har blivit demokratiskt, trots att Huntington ansett att manlig 

universell rösträtt är en viktig faktor (P. Huntington 1991c: 15-16). 

 

Huntingtons första våg startade i USA i början på 1800-talet och nådde sitt slut efter det första 

världskriget. Vid den tidpunkten fanns det cirka 30 länder som Huntington ansåg vara 

demokratier. År 1922 kom en dal och år 1942 var det endast tolv länder som fortfarande var 

demokratiska. Efter andra världskriget kom den andra vågen av demokrati, den hade sitt slut 

år 1960. Även under denna våg skedde det en dal mellan år 1960-1975 och antalet 

demokratier gick från 36 till 30 stycken. Den tredje och sista vågen hade sin början i slutet på 

1900-talet och hade sitt slut på 2000-talet. Den tredje vågen av demokratisering anses vara 

den viktigaste politiska utvecklingen som skedde i slutet på 1900-talet (P. Huntington 1991a: 

12; 1991b: 579). Den tredje vågen kallas för den ”världsomfattande demokratiska 

revolutionen” som främjade demokratisering i flera länder (P. Huntington 1991c: 16).  

 

Under den första vågen var det främst de länder som var absoluta monarkier som 

demokratiserades. I den andra vågen var det främst de länder som var klassade som 
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fasciststater, militärdiktaturer och kolonier som demokratiserades. Regimer som blev 

demokratier i den tredje vågen var framförallt tre olika grupper: diktaturer, enpartisystem och 

militärregimer (P. Huntington 1991b: 580). 

 

Sedan publiceringen av Huntingtons studie om demokratisering har forskare kommit att ta för 

givet att uppfattningen om att spridningen av demokrati i form av vågor stämmer. Även om 

Huntingtons studie varit oerhört inflytelserik så finns det forskare som menar att hans analys 

inte är helt övertygande. En av dessa forskare är Doreenspleet som menar att det finns två 

huvudsakliga problem med Huntingtons studie. Det första problemet menar Doreenspleet är 

ett begreppsmässigt problem. Doreenspleet menar att Huntingtons analys inte ger en tydlig 

och meningsfull åtskillnad mellan demokratiska och auktoritära regimer (Doreenspleet 2000: 

384-385). En liknande kritik har framställts av forskarna Adam Przeworski och Fernando 

Limongi som menar att Huntington i sin studie enbart brytt sig om regimers stabilitet, utan att 

faktiskt ta någon större hänsyn till om länderna var auktoritära eller demokratiska 

(Przeworski, Limongi 1997: 167). Vidare menar Doorenspleet att även om Huntingtons 

definition av demokrati antar Robert A. Dahls tre krav om konkurrens, delaktighet och 

medborgerliga rättigheter så fokuserar han i praktiken främst på dimensionen om konkurrens. 

Ibland har Huntington ignorerat kravet om universell rösträtt, vilket är en viktig del av 

dimensionen om delaktighet (Doreenspleet 2000: 385). 

 

Doorenspleets andra problem grundar sig i ett empiriskt problem. Huntington har uppfattat 

förekomsten av transitioner till demokrati i termer av procentsatser med världens stater 

inblandade. Detta kan bli missvisande eftersom antalet stater i världen inte är ett konstant 

antal. Ett exempel är att mellan åren 1957-1972 ökade antalet demokratiska regimer från 30 

till 37. Detta antyder på en liten våg av demokrati, dock skedde det samtidigt en dal. Antalet 

demokratiska stater föll från 32 % till 27 %. Avkoloniseringen av Afrika ökade världens antal 

av självständiga stater från 93 till 127 stycken. Antalet demokratier ökade men andelen av 

världens stater som var demokratiska minskade (Doreenspleet 2000: 386). 

 

3.2.4. Lipset 

År 1959 publicerades Seymour Lipsets studie ”Some social requisites of democracy: 

Economic development and political legitimacy”. I sin studie argumenterar Lipset bland annat 

för ett positivt samband mellan ekonomisk utveckling och demokrati, samt idén om att när 
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människor är mer utvecklade och utbildade är de mer benägna att tro på demokratiska värden 

och stötta ett demokratiskt system. Lipsets studie har blivit den naturliga utgångspunkten för 

empiriska kvantitativa studier i försök att förklara demokratisering (Doorenspleet 2004: 312).  

Lipsets studie fick så pass stort genomslag att den har genererat största mängd forskning inom 

ett specifikt ämne inom den statsvetenskapliga subdisciplinen komparativ politik (Przeworski 

och Limongi 1997: 156). Lipset inleder sin studie med att konstatera att för att studera 

demokrati korrekt är det relevant att se över de förhållanden som ger upphov till demokrati. 

Lipset definierar demokrati som ett politiskt system som skapar regelbundna konstitutionella 

möjligheter för att ändra statsråden och regeringens sammanställning. Lipset säger även att en 

demokrati ”permits the largest possbile part of the population to influence… decisions” 

(Lipset 1959: 71). Lipsets mått av demokrati utesluter kvinnlig rösträtt implicit, vilket gås 

närmare in på under rubriken ”Teorianknytning”.  

 

Lipset väljer att studera demokrati i förhållande till två aspekter: ekonomisk utveckling och 

legitimitet. När det gäller ekonomisk utveckling så menar Lipset att ju rikare en nation är 

desto mer troligt är det att nationen i fråga upprätthåller en demokrati. Lipset delar upp 

ekonomisk utveckling i fyra underkategorier: rikedom, industrialisering, urbanisering och 

utbildning. Rikedom mäter Lipset genom inkomst per capita, antal personer per bil, antal 

personer per läkare samt antalet radio, telefon och tidningar per 1000 personer. 

Industrialisering mäter Lipset genom antalet sysselsatta inom jordbruk samt ton kol som 

förbrukas per person varje år. Urbanisering mäter Lipset genom antalet procent av 

befolkningen i område med 20 000 eller fler personer, 100 000 eller fler personer samt 

storstadsområden. Slutligen mäter Lipset utbildning i form av läskunnighet och procent 

inskrivna i grundskola, efter grundskola och högre utbildningar (Lipset 1959: 69-86).  

 

I sin studie inkluderar Lipset engelsktalande länder, europeiska länder och Latinamerika. De 

två förstnämnda klassar Lipset i grupperna: stabila demokratier och instabila demokratier. 

Latinamerika klassar Lipset i grupperna: stabila diktaturer och instabila diktaturer. Lipsets 

slutsats är att den ekonomiska utvecklingen underlättar framväxten av demokrati. Slutsatsen 

baserar Lipset på att de högsta poängen i varje region tillhör de mest demokratiska och 

samtliga fyra underkategorier är högre i demokratiska länder (Lipset 1959: 73-75, 100-103).  

 

Efter Lipsets studie om ekonomisk utveckling och demokrati har ett stort antal kvantitativa 

studier, i form av flera olika metoder, undersökt förhållandet mellan demokrati och olika 



24 

dimensioner av socioekonomisk utveckling (Diamond 1992: 453). Det finns en förståelig 

lockelse att vilja inneha för höga förväntningar på demokrati som koncept och att föreställa 

sig att ett land som uppnått demokrati löser alla politiska, sociala, kulturella och ekonomiska 

problem. Så är inte nödvändigtvis fallet även om mycket forskning, till exempel Lipset, talar 

för att ekonomisk utveckling och demokrati hänger samman så finns det forskning som talar 

för motsatsen. C. Schmitter och L. Karl menar att det inte nödvändigtvis behöver vara så att 

demokratier är mer ekonomiskt effektiva än andra regimer. Demokratiers aggregerande 

tillväxt, sparande och investeringar behöver inte nödvändigtvis vara bättre än icke-

demokratiers (C. Schmitter, L. Karl 1991: 13-14).  Även Przeworski och Limongi menar att 

det inte finns ett signifikant samband mellan ekonomisk utveckling och transitioner till 

demokrati (Przeworski, Limongi 1997).  
 

3.3. Begreppsdefinition 
Eftersom begreppet demokrati används flitigt har det gett ett resultat att egenskaperna för en 

demokrati har blivit oklart och lett till oenighet bland forskare. För att studera övergångar till 

demokrati är det viktigt att definiera begreppet tydligt. Ett exempel för att belysa denna 

oenighet är David Collier och Steven Levitskij (1997) som identifierade mer än 550 olika 

typer av demokrati i cirka 150 studier (Doorenspleet 2005: 13). Valet av demokratidefinition 

som forskare väljer är av stor betydelse för studiens resultat. Valet av definition kan få 

avsevärda effekter för studien, därför är det viktigt hur detta begrepp definieras. En snäv 

definition av demokrati underlättar större jämförelser, men begränsar även i vilken 

utsträckning och omfattning olika delar av demokrati är värda att förklara (Baldez 2010: 201).  

3.3.1. Definition av demokrati 

Idag finns det ett relativt brett samförstånd om de grundläggande kriterierna för demokrati, 

men att försöka finna en definition av politisk demokrati som alla forskare accepterar är 

omöjligt (A. Bollen 1990: 9). Begreppet liberal demokrati refererar till förekomsten av vissa 

demokratiska rättigheter. Rättigheter så som universell rösträtt, fria och rättvisa val samt 

upprättandet av ett antal politiska friheter. Inom den västerländska liberala traditionen är 

närvaron av dessa rättigheter ansedda som måttstock för vad demokrati är. Dessa rättigheter 

kan ses som grundläggande för vad en demokrati är (Hadenius, Teorell 2005: 88-89). 

 

I denna studie utgås ifrån Robert A. Dahls definition av demokrati, det vill säga Dahls 

polyarkimodell. Dahl tillhör en av världens mest kända demokratiforskare. Enligt Dahl finns 
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det inga fullständiga demokratier i världen utan något som han benämner som polyarkier, som 

är en grad av demokratisering som länder är i innan de är fulla demokratier (A. Dahl 1971: 

8).  Dahls studie från år 1971 ”Polyarchy” är enligt Kenneth A. Bollen ett exemplariskt 

exempel på vilken uppmärksamhet som faktiskt bör läggas på att försöka fastställa betydelsen 

av politisk demokrati (A. Bollen 1990: 8). Dahls polyarki-begrepp har kommit att bli en av de 

mest accepterade och etablerade demokratidefinitionerna inom demokratiseringsforskning 

(Ekman m.fl. 2006: 19). Dahls polyarki grundar sig på två grundbegrepp: deltagande och 

konkurrens. Det är dessa två tillsammans med åtta kriterier ett samhälle måste uppfylla för att 

sägas vara en polyarkin. Dessa kriterier ska inte bara vara formella i samhället utan 

existerande (Ekman m.fl. 2006: 18-19). Dahls lista över vilka krav som en demokrati ska 

uppfylla, kan ha blivit de mest accepterade kraven för modern politisk demokrati (C. 

Schmitter, Karl 1991: 9).  

 

Dahl definierar åtta demokratikriterier för att ett land ska uppnå demokratiskt system. En 

viktig egenskap hos en demokrati enligt Dahl är att det finns lyhördhet från regeringen för alla 

dess medborgare. Medborgare måste ha oförbrukade möjligheter, detta är viktigt för en 

demokrati. För att möjligheter ska kunna existera bland ett stort antal människor måste 

institutioner i samhället ge åtta garantier för att vara en full demokrati. Dessa garantier är fria 

och rättvisa val, yttrandefrihet, frihet till att bilda och ansluta sig till organisationer, rätt att 

som politisk ledare konkurrera om stöd, rösträtt, behörighet till offentligt deltagande, 

alternativa informationskällor och institutioner för att göra regeringens politik beroende av 

röster och andra uttryck för preferenser (A. Dahl 1971: 1-2, 5). 

 

Dahls definition av demokrati utgår ifrån kriteriet att en demokrati ska ha ”responsiveness to 

all citizens”, vilket implicit innebär alla medborgare i samhället, även de som inte är 

röstberättigade. En demokrati ska enligt Dahl värna om alla, inte bara dem som röstar. Dahls 

demokratidefinition inkluderar även tanken om de två dimensioner: deltagande och 

konkurrens. I båda dessa dimensioner ökar kvinnors roll i politiken genom historien, vilket 

gör att Dahls definition är gångbar genom hela historien och kan därför mätas över tid (A. 

Dahl 1971: 2). På grund av att Dahls polyarkibegrepp är inkluderande, i större grad än många 

andra demokratidefinitioner, räknas allt fler länder som demokratier först när kvinnlig rösträtt 

har införts. Detta i jämförelse med forskare med en snävare demokratidefinition som anser 

dem vara demokratier långt tidigare, så som Huntington och Lipsets. 
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3.3.2. Demokrati som dikotomi eller mätt i olika grader 

En del forskare betraktar demokrati som ett ”antingen eller stadium”, antingen är det 

demokratiskt eller inte. Parallellt med att vissa forskare anser det möjligt att ha olika grader av 

demokrati (Landman 2008: 100). Det råder delade meningar ifall demokrati och icke-

demokrati bör behandlas som en dikotomi eller som i olika grader (Doorenspleet 2005: 20). 

Avgörande för en demokrati- och demokratiseringsstudie är hur forskaren ser på detta, för 

demokrati kan användas på båda sätt. En dikotom uppdelning innebär att det görs en delning 

där politiska regimer delas upp i demokratier och icke-demokratier. Det andra synsättet 

innebär att demokrati kan ses som en glidande skala, det vill säga att ett land kan vara olika 

mycket demokratiskt och icke-demokratiskt. Detta synsätt används för att göra ett graderat 

uttalande om att vissa länder är mer demokratiska än andra (Hadenius och Teorell 2005: 91). 

 

Axel Hadenius och Jan Teorell argumenterar för varför de anser det andra perspektivet vara 

mer berättigat än den dikotomska synen. De menar på att när en som forskare väl har sett 

demokrati som i olika grader och accepterat demokrati i dessa termer, räcker det med en 

snabb överblick över världen för att förstå att de dikotoma klassificeringen medför en 

avsevärd förlust på information. De anser det även finnas ett metodologiskt argument, att 

mäta demokrati i olika grader av demokrati är mer tillförlitligt än den dikotoma uppdelningen. 

Effekterna av felaktiga klassificeringar är i allmänhet allvarligare när endast två kategorier 

används i jämförelse med olika grader av demokrati (Hadenius, Teorell 2005: 91). 

 

Det är i denna syn den främsta problematiken uppstår, bland de forskare som ser demokrati 

som en dikotomi. Det innebär att de anser det finnas ett transitionsdatum för demokrati, vilket 

är det som gör att mätningarna blir tvivelaktiga. Anses det finnas ett datum för demokratisk 

transition är det ofta detta datum utgår ifrån när landet infört ”allmän rösträtt”, i nästan alla 

fall är detta manlig rösträtt. Den kvinnliga rösträtten har i majoriteten av världens länder 

införts senare och på så vis utesluts kvinnorna i mätningarna. Om dessa forskare snarare sett 

demokratisk transition som en process, som en utveckling över tid och demokrati som en 

glidande skala hade kvinnlig rösträtt kunnat inkluderas. 
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4. Variabler och kodning  
Variablerna som har använts är alla hämtade från V-dems dataset version 6 från år 2016. 

Definitionerna på samtliga av dessa variabler finns i bilaga B. Den variabel som inte kommer 

från V-dems dataset är som tidigare nämnt women’s suffrage. Women’s suffrage är en 

tidsserievariabel över när kvinnlig rösträtt har införts i världens länder. Årtalen som har 

använts i denna variabel, vilka källor som har använts och tillvägagångssättet i skapandet av 

den finns beskrivet genomförligt i bilaga B. Denna variabel skapades ursprungligen i de 

dataset för SPSS som QoG tillhandahåller (QoG 2015). Då utgicks det ifrån den landlista 

QoG använt sig av, med en del bortfall. Slutprodukten blev att variabeln inkluderade 193 

länders införande av kvinnlig rösträtt mellan 1945 fram tills idag. I denna studie har women’s 

suffrage dock behövt korrigeras. Detta eftersom V-dems dataset i relativt stor utsträckning 

sträcker sig tillbaka till 1900-talet och följer en annan landlista. Skillnaden på landlistorna 

blev ett bortfall på 29 länder. Women’s suffrage i V-dems dataset inkluderar därför 164 

länder. Bortfallen gällande landlistan är det som kommer att diskutera i detta kapitel.  

 

4.1. Bortfall av länder  
Först och främst var det ett ganska stort antal länder som QoG hade med i sin landlista men 

som V-dem av okänd anledning inte har med i sin. Dessa länder har därför behövt uteslutas i 

denna studie eftersom de variabler från V-dem som har använts inte har någon data om dessa. 

Dessa länder är följande: Andorra, Antigua och Barbuda, Bahamas, Bahrain, Belize, Brunei, 

Dominica, Ekvatorial guinea, Förenade Arabemiraten, Grenada, Kiribati, Kuwait, 

Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Marshallöarna, Mikronesien, Monaco, Nauru, Oman, 

Palau, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, San 

Marino, Singapore, Tonga och Tuvalu. 

 

4.2. Bortvalda länder 
I V-dems dataset fanns det en del länder, främst historiska länder som av olika anledningar 

valts att inte ha med i denna studie. Dessa är: Palestina, Somaliland, Sydsudan, Sydjemen, 

Västtyskland, Taiwan, Sydvietnam, Kosovo, Zanzibar och Östtimor. Anledningarna 

diskuteras här.  
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Sedan år 1967 har Palestina varit ockuperat ut av Israel (Svenska FN-förbundet 2016).  Det 

råder oklarhet om Palestina är självständigt eller inte. Vi vill inte dra slutsatser om Palestinas 

självständighet och kommer därför att inte ha med Palestina i denna studie.  

 

Somaliland har varit en självständig stat sedan år 1991, men tillhör officiellt Somalia 

(Karlsson 2016). Eftersom landet inte blivit erkänt internationellt och anses vara en del av 

Somalia kommer Somaliland inte has med som en egen stat utan inkluderas i Somalia.  

 

Sydsudan tillhörde tidigare Sudan men har varit självständigt sedan år 2011. Sydsudan har 

valts att inte användas då den kvinnliga rösträtten redan var införd innan folkomröstningen 

gjorde Sydsudan självständighet från Sudan (Holmertz 2016). 

 

Efter andra världskriget delades Tyskland i två delar, Östtyskland och Demokratiska 

Västtyskland. Staterna återförenades som ett enat Tyskland år 1990 (Svenska FN- förbundet 

2016). Västtyskland kommer därför inte att vara med som eget land, utan enbart Tyskland 

eftersom kvinnlig rösträtt infördes i Tyskland redan år 1918. 

 

Sydjemen är idag Jemen eftersom landet år 1990 enades med Nordjemen och blev 

tillsammans det vi idag känner till som Jemen. Sydjemen kommer därför inte vara med i 

denna studie (Höglund 2014).  

 

Kosovo har sedan år 2008 ansetts sig vara självständig. Dock erkänns inte Kosovo som 

självständigt av alla länder (Nordlöf-Lagerkranz 2016). Kosovo kommer inte vara med som 

land eftersom det inte har hittats någon information om införandet av kvinnlig rösträtt.  

 

Taiwan står med som ett eget land i V-dems lista över länder. Taiwan är dock bara erkänt 

självständigt av ett få antal länder.  Detta trots att landet i praktiken varit självständigt sedan 

år 1949 (Johannesson 2016). Eftersom ingen information har hittats om Taiwans införande av 

kvinnlig rösträtt kommer vi inte att ha med Taiwan i denna studie. 

 

I V-dems dataset finns två olika tidsepoker av Vietnam med. Delvis Demokratiska republiken 

Vietnam (Nordvietnam) som erkändes år 1945 och som finns än idag, men även Republiken 

Vietnam (Sydvietnam) som erkändes år 1902 men upphörde och blev en del av Nordvietnam 
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år 1975. Det Vietnam som finns än idag är det som kommer att användas, dvs. det som kallats 

Nordvietnam men som idag inkluderade både Nord och Syd (V-dem 2016).  

 

Zanzibar är en ö som tillhör Tanzania. Trots att Zanzibar har inre självstyre så tillhör det 

emellertid ändå Tanzania (Höglund 2016). Zanzibar kommer inte att vara med som en egen 

stat utan kommer räknas som en del av Tanzania.  

 

Östtimor (Timor Leste) är ett land som står med i V-dems lista över länder. Vi finner dock 

ingen information om när kvinnlig rösträtt infördes. Ett problem kan vara att landet inte blev 

självständigt förrän år 2002. Redan under 1600-talet blev Östtimor en portugisisk koloni och 

har efter det varit ockuperat av både Indonesien och Japan. Rösträttsåldern tycks vara 18 år, 

men ett årtal för allmän rösträtt har inte hittats (Daleke 2014).   
 

4.3. Sammanfattning  
I denna studie var det viktigt att ha med så många länder som möjligt, för att kunna dra 

generaliseringar som kan appliceras på ett så stort antal länder som möjligt. Med detta i 

åtanke var det en besvikelse att V-dems landlista inte erbjöd samma mängd länder som QoGs 

landlista. Utöver den korta landlistan upptäcktes även, som tidigare nämnt, att mängden data 

om varje land inte alltid sträckte sig ända från 1900-fram tills idag. Hade det upptäckts i ett 

tidigare stadie av studien hade eventuellt ett annat dataset valts att utgå ifrån.  
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av frågeställningarna att presenteras. Resultaten presenteras i 

form av diagram med förklaringar och kommentarer. Samtliga av diagrammen är skapade i 

programmet SPSS Statistics med women’s suffrage och övriga variabler från V-dems dataset 

(V-dem 2016). Alla definitioner för de använda variablerna i detta kapitel finns bifogade i 

bilaga C.  

5.1. Relationen mellan kvinnlig rösträtt och demokrati  
Inledningsvis för att illustrera relationen mellan kvinnlig rösträtt och demokrati presenteras ett 

diagram skapat med hjälp av två variabler över dessa. Variabeln kvinnlig rösträtt visar i detta 

diagram procentuellt hur världens länder har infört kvinnlig rösträtt mellan åren 1946-2006. 

Variabeln demokrati visar i detta diagram procentuellt hur många av världens länder som 

räknas som demokratier under samma tidsspann (Cheibub m.fl. 2010). Det som främst går att 

utläsa från detta diagram är att år 2006 hade nästan 100 % av världens länder infört kvinnlig 

rösträtt (det enda land som inte infört det enligt vår landlista är Saudiarabien som införde 

kvinnlig rösträtt år 2011). Detta parallellt med att endast cirka 60 % av världens länder klassas 

som demokratier, vilket är intressant ur två perspektiv. Delvis visar det att bara för att ett land 

har allmän rösträtt betyder inte det att ett land är en demokrati och därför är det inte heller 

korrekt att dra slutsatsen att ett land har blivit demokratiskt i samband med att rösträtt har 

införts. Värt att poängtera i detta sammanhang är också att demokratisk transition som ett 

datum, med rösträtt sett som en demokratiindikator, är fel då det faktiskt krävs mer från ett 

land för att vara en fungerande demokrati. 
 

Figur 5: 1. Införandet av kvinnlig rösträtt parallellt med antal länder i procent som är demokratier  

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Bilaga C och V-dem 2016 
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5.2. Huntingtons tre vågor  
För att besvara frågeställningen gällande Huntingtons demokrativågor har i nästkommande 

diagram två variabler använts för att belysa hur hans tre demokrativågor skiljer sig från den 

kvinnliga rösträttens införande. Detta är intressant eftersom Huntingtons tre demokrativågor 

delvis grundar sig på införandet av manlig rösträtt som en indikator på att ett land har blivit 

demokratiskt. Diagrammet sträcker sig över 100 år, från år 1900-2000. Huntingtons tre 

demokrativågor illustreras tydligt i detta diagram med användandet av Vanhanens 

demokratiindex (Vanhanen 2000). Som tidigare nämnts, så har den kvinnliga rösträtten i 

världen införts i två vågor snarare än tre demokrativågor, vilket går att se i detta diagram.  

 

Något annat värt att lyfta fram i detta diagram är att Figur 5:1 visar att år 2006 klassades cirka 

60 % av världens länder som demokratier av det demokratiindex som användes i det diagram, 

men att i detta diagram i Figur 5:2 klassades närmre 70 % av världens länder som demokratier 

enligt Vanhanens index. Detta är ett tydligt exempel på varför det är viktigt att definiera och 

vara tydlig med vad som menas med olika begrepp, i detta sammanhang demokrati. Dessa två 

demokrativariabler utgår från två olika definitioner av demokrati och därför uppstår denna 

skillnad.  

 

Figur 5: 2. Huntingtons tre demokrativågor parallellt med kvinnlig rösträtts två vågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bilaga C och V-dem 2016 
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För att besvara frågan gällande om Huntingtons vågor förändras när kvinnlig rösträtt tas med i 

mätningen skapades nedanstående diagram. I detta diagram har det gjorts en sammanslagning 

av Vanhanens demokratiindex, som i Figur 5:2 användes för att representera Huntingtons 

demokrativågor, och variabeln över kvinnlig rösträtt. Denna sammanslagning genomfördes 

för att se hur Vanhanens demokratiindex skiljer sig från det nyskapade indexet som inkluderar 

kvinnlig rösträtt. Det nyskapade indexet är som väntat strängare med att klassa länder som 

demokratier, dock enbart bara mellan 1900-talet till cirka 1970-talet. Efter år 1970-talet går 

linjerna ihop med varandra. Precis som Huntington fastslår har de första två vågorna varit 

intensiva och följda av dalar, där länder gått från demokratier till icke-demokratier. Den tredje 

vågen är längre och mer intensiv är de tidigare. Dock, så börjar den första vågen enligt 

Huntington redan år 1828, vilket gör att 72 år av den första vågen utesluts i detta diagram.  

 

Enligt Huntington började världens länder bli demokratier redan år 1828, trots att kvinnlig 

rösträtt infördes först år 1893 i Nya Zeeland. Under 65 år klassade Huntington länder som 

demokratier, när inte ett enda land i världen hade gett kvinnor rösträtt. Viktigt att poängtera är 

givetvis att länder har blivit mer demokratiska över tid, framförallt om det utgår från en syn 

på demokrati som en glidande skala. Utgås det ifrån en dikomotisk syn är vi dock kritiska. Ett 

land kan bli mer demokratiskt på andra aspekter, men att räknas som en fulländad demokrati 

utan kvinnlig rösträtt är felaktigt. Vad detta diagram egentligen visar är att Huntingtons teori 

om vågor inte är orätt, långt därifrån den stämmer i stor utsträckning men som väntat sker det 

en förändring när den kvinnliga rösträtten räknas med som en faktor om vad som gör ett land 

demokratiskt. Med det nyskapade indexet får de två första vågorna nytt utseende, framförallt 

den första skiljer sig mycket från de vågor som enbart Vanhanens index skapar.  
 

Figur 5: 3. Vanhanens demokrati parallellt med Vanhanens demokrati + kvinnlig rösträtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bilaga C och V-dem 2016 
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5.3. Lipsets samband  
I de tre kommande diagrammen besvaras frågan om vad kvinnlig rösträtt tillför till det 

samband Lipsets teori presenterar. Det som har undersökts här är om ekonomisk tillväxt 

gynnar demokrati. I alla diagrammen har samma variabler använts, det som skiljer 

diagrammen åt är att det gäller olika årtal. Variablerna som använts är Vanhanens 

demokratiindex (Vanhanen 2000) och ekonomisk tillväxt i form GDP per capita (V-dem 

2016). Vanhanens gräns för vad som räknas som en demokrati är 5, det vill säga att om landet 

är över 5 på demokratiaxeln i diagrammet är det en demokrati.  

 

Lipsets studie publicerades år 1959 och vi har försökt att finna i studien, men även på annat 

håll, när Lipset faktiskt genomförde sin studie - utan större framsteg. På grund av att vi inte 

kunnat finna det exakta år eller åren som Lipset genomförde sin studie har vi valt att 

undersöka två år. Först år 1950 eftersom detta var under det årtionde Lipset genomförde sin 

forskning, men även år 1990. Ett tidigare år än 1950 hade blivit svårt eftersom det inte finns 

data om alla länder så långt bak i tiden. År 2000 var också ett år som först kändes relevant 

eftersom då kan skillnader över ett 50 års tidsspann ses. Dock upptäcktes att år 2000 hade i 

princip alla länder kvinnlig rösträtt vilket gör det svårt att se vad kvinnlig rösträtt förde in till 

sambandet. På grund av detta användes istället år 1990 eftersom en del länder fortfarande då 

inte hade infört kvinnlig rösträtt.  

 

Ringarna som ses i nedanstående diagram representerar länder, ringarna som är orangea har 

infört kvinnlig rösträtt och det som är gröna har inte infört kvinnlig rösträtt. De länder som 

ligger under fem på demokratiaxeln räknas som icke-demokratier. Alla över fem räknas som 

demokratier, så de länder som ligger närmre 40 är de som är mest demokratiska. Kort sagt, ju 

högre upp länderna ligger desto mer demokratiska är dem. Gällande GDP per capita-axeln, så 

innebär det att ju mer åt höger länderna ligger på axeln desto högre ekonomisk tillväxt har de.  

 

Det som framgår tydligt av detta diagram är först och främst ett starkt samband mellan icke-

demokratier och låg ekonomisk tillväxt. Gällande de mest demokratiska länderna så har de 

flesta av dem hög ekonomisk tillväxt. Det som även går att se gällande de icke-demokratiska 

länderna är att flertalet av dem inte har kvinnlig rösträtt. Majoriteten av de länder som har 

kvinnlig rösträtt ligger relativt högt på demokratiaxeln, men det finns även en del som har det 

som ligger under fem. I diagrammet finns det en del länder som faktiskt sticker ut och skiljer 

sig från det samband Lipset talar om. Exempelvis ligger Venezuela långt åt höger på GDP-
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axeln men ligger på en 0 på demokratiaxeln, men som trots det har kvinnlig rösträtt. 

Venezuela är ett utmärkt exempel på att Lipsets samband inte nödvändigtvis gäller vartenda 

individuellt fall, det finns undantag. De rikaste länderna år 1950 var USA, Schweiz och Nya 

Zeeland. Av dessa tre är det bara Nya Zeeland som hamnar högre upp på demokratiaxeln. 

Både Schweiz, Kanada och Australien ligger både högt upp och långt till höger och anses ofta 

vara gamla demokratier i väst men hade år 1950 fortfarande inte infört kvinnlig rösträtt.  

 

Figur 5: 4. Lipsets samband mellan ekonomisk tillväxt och demokrati + kvinnlig rösträtt år 1950 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Källa: Bilaga C och V-dem 2016 
 

 

I diagrammet, från år 1990 nedan, blir sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokrati 

ännu tydligare än i diagrammet över år 1950. Här följer länderna en mer rät linje uppåt åt 

höger. Majoriteten av länderna har infört kvinnlig rösträtt och de enstaka få som inte gjort det 

är Saudiarabien, Qatar och Sydafrika. I detta diagram syns också att de länder som ännu inte 

infört kvinnlig rösträtt ligger under fem på demokratiaxeln och är därför icke-demokratier. 

Detta är en skillnad mellan diagrammen, då det fanns enstaka länder under år 1950 som ännu 

inte infört kvinnlig rösträtt men som låg relativt högt på båda axlarna men under år 1990 låg 

de icke-demokratiska länderna långt ner på axlarna när det gällde den ekonomiska tillväxten 

och demokratinivån i landet.  

 

Något intresseväckande med detta diagram är att även om Lipsets teori tycks stämma i största 

allmänhet så finns det individuella fall där det inte tycks stämma lika väl. Bara det faktum att 
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de två rikaste länderna i världen år 1990, USA och Schweiz, ligger så pass långt ner på 

demokratiaxeln i förhållande till exempelvis Italien som ligger högst upp med en differens på 

cirka 20 mer i demokratimått. Ekonomisk tillväxt behöver inte nödvändigtvis innebära ökad 

och bättre demokrati, även om så tycks vara fallet i majoriteten av fallen.  

 

Figur 5: 5. Lipsets samband mellan ekonomisk tillväxt och demokrati + kvinnlig rösträtt år 1990	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bilaga C och V-dem 2016 

 

 

Värt att kommentera gällande Lipset är att han i studien enbart inkluderade engelsktalande, 

europeiska och latinamerikanska länder. De utstickande länder i ovanstående diagram, 

Sydafrika, Qatar och Saudiarabien, har inte varit med. Hade samma urval av länder gjorts i 

dessa diagram hade möjligtvis resultat blivit annorlunda. Även värt att konstatera är att 

Lipsets definition av ekonomisk tillväxt skiljer sig från den definition som använt här på 

grund av att det inte fanns tillgång till den sortens variabler som Lipset använt.  

 

För att ytterligare illustrera hur kvinnlig rösträtt påverkar har ännu ett diagram skapats över år 

1950. Denna gång med Vanhanens demokratiindex sammanslaget med women’s suffrage 

över kvinnlig rösträtt. Inledningsvis skapades även ett diagram med den sammanslagningen 

över år 1990 men skillnaderna mellan Figur 5:5 och den var så pass små att det inte fanns 

motiv nog att ha med den. Anledningen till varför skillnaderna var så små är för att år 1990 

hade enbart tre av de länder som är med i landlistan inte infört kvinnlig rösträtt vilket innebär 
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Kanada	

att förändringarna mellan diagrammen blev så gott som obefintliga. Dock blev det nya 

diagrammet över 1950 spännande. Formen som länderna antar i diagrammet skiljer sig 

faktiskt ganska mycket från den form som ses i figur 5:4. De länder som var högt rankande i 

diagrammet då, placerar sig inte likadant här. Både Australien, Schweiz och Kanada låg högt 

upp på demokratiaxeln i Figur 5:4 men har i denna figur 5:6 dalat ner till en 0 på 

demokratiaxeln. Detta innebär att dessa länder inte längre räknas som demokratier när 

kvinnlig rösträtt är ett krav på demokrati. Just dessa tre länder men även Venezuela får 

plötsligt en annan ställning gällande Lipsets samband, samtliga har hög ekonomisk tillväxt 

men räknas nu som icke-demokratier.  

 

Figur 5: 6. Lipsets samband visat med demokrati sammanslaget med kvinnlig rösträtt år 1950 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Källa: Bilaga C och V-dem 2016 

	

Resultatet som går att tyda från diagrammen ovan var inte riktigt det resultat som egentligen 

hade hoppats på. På grund av flera faktorer blev det inte som tänkt, bland annat bristen på 

data. Samtliga diagram över Lipsets samband går genom bara att överblicka dem se att alla 

länder från vår landlista inte är med – det vill säga inte finns någon data om från V-dem. 

Utöver detta, som tidigare nämnt, kunde vi inte heller finna vilket år Lipset själv genomförde 

sin studie samt att vi inte hade tillgång till den sortens variabler Lipset har använt. 

Diagrammen är dock fortfarande informationsrika men med plats för förbättring. 	
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5.4. Moderna mått: BMR och Polity IV   
För att besvara frågan om hur moderna demokratimått förändras när kvinnlig rösträtt explicit 

tas med i mätningarna har tre diagram gjorts, där det första är Figur 5:3 som användes för att 

visa Huntingtons vågor. Två till diagram har skapats för att ytterligare visa på hur införandet 

av kvinnlig rösträtt som en explicit faktor och indikator för innebörden av demokrati 

förändrar och påverkar moderna demokratimått. De mått som valts att pröva är Boix m.fl. 

demokratimått ”BMR” (2013) samt Marshall och Jaggers demokratimått “Polity IV revised 

combined score” även kallat Polity2 (2013). Såsom sammanslagningen som gjordes med 

Vanhanens index har här gjorts sammanslagningar av dessa två måtten med variabeln 

kvinnlig rösträtt.  

 

Något som samtliga av dessa tre diagram tyder på är att från år 1976 skiljer sig inte de gamla 

indexen ifrån de nya. Vad beror detta på? I tabell 5:1 går det att utläsa att år 1976 hade cirka 

90 % av världens länder infört kvinnlig rösträtt. Slutsatsen som kan dras utifrån denna 

information är möjligtvis att de resterande 10 % utgör en så pass liten skillnad i indexen att de 

leder till att linjerna faller samman efter år 1976. Utöver detta kan även tilläggas att samtliga 

tre diagram mer eller mindre visar snarlika vågor av demokrati, vågor som kan tolkas vara 

Huntingtons tre vågor. De nya indexen som har skapats har även alla de tre vågliknande 

former med enbart annorlunda utseenden. Nedanstående tabell visar hur Boixs m.fl. 

demokratimått parallellt med detta mått sammanslaget med kvinnlig rösträtt ser ut mellan år 

1900-2004.  
 

Figur 5: 7. BMR + BMR sammanslaget med kvinnlig rösträtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Källa: Bilaga C och V-dem 2016 
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Nedanstående tabell visar hur Marshall och Jaggers demokratimått parallellt med detta mått 

sammanslaget med kvinnlig rösträtt ser ut mellan år 1900-2012.  

 

Figur 5: 8. Polity IV + Polity IV sammanslaget med kvinnlig rösträtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bilaga C och V-dem 2016 
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5.5. Demokratisk transition och kvinnlig rösträtt 
Nedanstående diagram är ett försök att visualisera hur många länder som mellan år 1900-2000 

har räknats som icke-demokratier och demokratier parallellt med i fall de har kvinnlig rösträtt 

eller inte. Demokrativariabeln i detta diagram är en summering av antalet länder som är 

demokratier och icke-demokratier (Vanhanen 2000). Om vi fokuserar på rutan till vänster, det 

vill säga länder som inte har infört kvinnlig rösträtt syns det att det faktiskt är en skara länder 

som ansetts vara demokratier trots att de inte har haft kvinnlig rösträtt. Detta från 1900-talet 

fram tills cirka 1970-talet, som tidigare nämnt, var det årtionde där cirka 90 % av världens 

länder hade infört kvinnlig rösträtt.  

	

Figur 5: 9. Antal demokratier mellan år 1900-2000 med eller utan kvinnlig rösträtt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bilaga C och V-dem 2016 
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För att förstå nedanstående figur förklaras här de olika siffrorna i diagrammet.  

Gällande variabeln demokratisk transition gäller: 
 

-1 = landet har gått från demokrati till icke-demokrati 

0 = landet har inte genomgått någon förändring sedan tidigare ”0” eller ”1”  

1 = landet har genomgått en demokratisk transition, landet har blivit en demokrati 

 (Boix, Miller och Rosato 2013)  
 

Den tredje variabeln är en summering av antalet länder som är demokratier (Vanhanen 2000). 

Detta diagram visar att ett avskaffande eller införande av demokrati inte har någon större 

koppling till införandet av kvinnlig rösträtt. Varför detta är intressant, grundar sig främst på 

vad tidigare forskning har ansett rösträtt vara för indikator för demokrati. Delar av tidigare 

forskning har använt sig av införandet av ”allmän” rösträtt som indikator på att ett land har 

blivit demokratiskt, men som detta diagram illustrerar så är det endast ett fåtal fall av länder 

som infört kvinnlig rösträtt i samband med en demokratisk transition. Majoriteten av länder 

har infört kvinnlig rösträtt och ansetts vara riktiga demokratier enligt Vanhanens mått under 

de åren som det inte skett någon demokratisk transition. 
 

Figur 5: 10. Införande av kvinnlig rösträtt i förhållande till demokratisk transitioner per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bilaga C och V-dem 2016 
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5.6. Sammanfattning av resultat   
Inledningsvis för att besvara frågan gällande Huntingtons vågor går det att konstatera att 

införandet av kvinnlig rösträtt förändrade utseendet på vågorna, precis som Paxtons studie 

fastslår. Antagandet som fanns kring denna frågeställning var att det var detta som skulle ske, 

baserat på Paxtons kritik, vilket gör att resultatet inte är oväntat. För att sammanfatta så 

förändras de två första vågorna effektfullt medan den tredje förblev densamma. Detta kan 

bero på flera faktorer, men en orsak kan vara att många av de länder som blev demokratiska 

efter 70-talet införde manlig och kvinnlig rösträtt samtidigt samt att majoriteten av länder 

faktiskt hade infört rösträtt vid denna tidpunkt.  

 

Gällande Lipsets samband går det att konstatera att sambandet kvarstår i allra högsta grad och 

att kvinnlig rösträtt inte är en faktor som påverkar detta samband omvälvande. Dock går det 

att fastställa att det finns specifika fall där detta samband inte alls stämmer och där införandet 

av kvinnlig rösträtt är utav av värde. Till exempel Kanada, Australien, Venezuela och 

Schweiz hade varit tänkvärda att studera vidare om ur ett kvinnoperspektiv.  

 

Om moderna demokratimått går det att säga detsamma beträffande alla tre diagram. 

Skillnaderna på dessa tre var liknande med det som även sågs i diagrammet över Huntingtons 

vågor. De två första vågorna av demokrati skiljer sig åt gällande alla dessa tre index parallellt 

med de nyskapade indexen som inkluderar kvinnlig rösträtt, medan i den tredje vågen faller 

linjerna samman – på samtliga diagram. Vad som kan sägas om detta resultat är att teorier än 

idag utesluter kvinnor som en viktig aspekt av ett lands demokratisering, något som 

uppenbarligen är lika vanligt idag som det var förr.  

 

Gällande den sista frågan, framgick det kanske mest intressanta resultatet. Som tidigare 

forskning på området har konstaterat har införandet av manlig rösträtt uppfattas som en 

indikator på att ett land har blivit demokratiskt. Beroende på om forskaren i fråga ser 

demokratisering som ett datum eller som en utveckling över tid får detta olika konsekvenser. 

Manlig rösträtt som en del av demokratiseringsprocessen av ett land är inget underligt, men 

manlig rösträtt som ett villkor på att ett land är demokratiskt är inte fullständigt – för ett land 

som inte har kvinnlig rösträtt kan inte räknas som en fullvärdig demokrati. Diagrammen 

gällande denna frågeställning är intressanta eftersom att de visar att demokratisk transition 

och införandet av kvinnlig rösträtt trots allt inte har det nära samband som så många tidigare 

forskare har påstått att införande av rösträtt och demokrati har. 
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6. Diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka vad som sker med demokratimått när kvinnlig 

rösträtt förs in som ett krav på vad som räknas som en demokrati. Undersökningen grundade 

sig på Paxtons kritik (1995) och har varit vägledande både i utformandet av frågor och i 

diskussionen om resultatet. Enligt Paxton får felaktiga operationaliseringar av demokrati tre 

stora konsekvenser: länders transitionsdatum blir felaktiga, beskrivningen av demokrati blir 

oriktig samt så leder det till en bristande förståelse av demokratisering. Samtliga av dessa 

konsekvenser grundar sig på ett huvudproblem som ligger i själva definitionen av demokrati.  

 

Demokrati är ett omtvistat begrepp med en enorm mängd olika definitioner som anses vara 

rätt. Vilka definitioner som är rätt eller fel är det svårt att säga någonting om, men kvinnlig 

rösträtt som ett krav för att ett land ska anses vara en demokrati bör vara en självklarhet. Detta 

är något Baldez (2010) förespråkar starkt och något resultaten i denna studie stödjer. Något 

våra diagram också bekräftar, likt det Paxton kritiserar Rueschemeyer, Stephens och Stephens 

för angående Schweiz (se sidan 14-15), är att själva definitionen av demokrati är av största 

värde i alla demokratistudier. Hur en som forskare definierar demokrati och sedan 

operationaliserar detta i sin forskning kan få stora konsekvenser (jämför skillnad över antal 

procent som räknas som demokratier i figur 5:1 och 5:2).  
 

Diagrammen som skapades över Huntingtons (1991) och Lipsets (1959) mått, figur 5:2, 5:3, 

5:4, 5:5 och 5:6, bekräftar att Paxtons teori och kritik mot dessa forskare är välgrundad. Med 

tanke på att det gått 21 år sedan Paxton publicerade sin artikel kändes det relevant att se om 

dagens moderna mått på demokrati är lika icke-inkluderande. I figurerna 5:3, 5:7 och 5:8 

bekräftas tyvärr Paxtons kritik mot demokratiforskare ännu en gång, då dessa demokratimått 

inte är mer inkluderande än klassikernas. Den största besvikelsen låg på Vanhanens mått, som 

är ett etablerat och välanvänt mått och som ansetts vara bra på grund av sin bredd. Trots att 

Vanhanen är känd för sin maximalistiska definition finns det fortfarande utrymme för 

förbättring. Detta främst eftersom Vanhanens fokus ligger på hur stor andel av befolkningen 

som röstar, snarare än hur många det är som har rätten till det, vilket blir tydligt i figur 5:2.  

 

Schweiz är ett land som, av både Huntington och Lipset, ansetts vara en demokrati redan på 

början av 1900-talet men där den kvinnliga rösträtten infördes inte förrän år 1971. Under flera 

årtionden har landet räknats och ansetts vara en demokrati trots att hälften av befolkningen 
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inte haft rätten till att rösta. Ett exempel på detta visas i de figurer som skapats för att 

illustrera Lipsets samband, i figur 5:4 där Schweiz år 1950 räknats som en demokrati och 

ligger relativt högt på demokratiaxeln. Jämförs den figuren med figur 5:6 som är från samma 

årtal men med den kvinnliga rösträtten införd som ett krav anses Schweiz inte längre vara en 

demokrati.  

 

Omständigheterna kring undersökningen angående Lipset gjorde att det inte blev riktigt som 

det var tänkt från första början. Med rätt mängd resurser och tid hade en mycket bättre 

undersökning gällande Lipsets studie i relation till kvinnlig rösträtt kunnat genomföras. 

Resultatet från denna studie är inte oviktigt, utan bekräftar att Lipsets samband förblir men att 

vissa specifika länder hade varit av relevans att studera vidare om. Dock hade det varit av 

värde att få fram mer generella slutsatser vilket hade gått om tillgången till rätt data funnits.  
 

I denna studie utgicks ifrån Dahls demokratidefinition, eftersom Dahls definition är en 

etablerad definition och som erkänner kvinnors rätt till att rösta, om än något implicit. 

Huntingtons definition av demokrati utgår från Dahls tre krav om konkurrens, delaktighet och 

medborgerliga rättigheter. Dock på grund av att Huntingtons fokus varit på dimensionen om 

konkurrens har kravet om universell rösträtt ibland ignorerats – vilket figur 5:3 bekräftar. 

Kritiken Paxton framför gällande denna studie kunde vi intyga på att den var korrekt gällande 

de två första vågorna. Både formen och tiden förändrades drastiskt när kvinnlig rösträtt fördes 

in som ett krav på en demokrati. Det var enbart den tredje vågen som behöll samma form som 

Huntington själv fastställt. Som tidigare konstaterat beror detta säkerligen på att majoriteten 

av världens länder hade infört kvinnlig rösträtt kring 1970-talet samt att många av de som 

införde det därefter införde manlig och kvinnlig rösträtt samtidigt.  

 

En av de främsta bristerna med Huntingtons studie är att han själv rättfärdigat uteslutandet av 

kvinnor i sina mätningar före 1900-talet eftersom han anser det rimligt. Hur uteslutandet av 

kvinnor kan vara rimligt för en forskare inom demokrati är problematiskt och ett tänk som 

måste upphöra. Fakta är att kvinnor utgör halva världens befolkning och kön bör inte vara 

avgörande för en människas värde. De konsekvenser Paxton talar om bekräftas i samtliga 

diagram. En del kan anse att dessa skillnader inte är utav något större värde och rentav 

oväsentliga i större sammanhang men allmän rösträtt är inte allmän om inte kvinnor har rätt 

att rösta på samma villkor som män. Detta givetvis förutsatt att en anser allmän rösträtt vara 

en essentiell byggsten i en demokrati.  
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6.1. Reflektion  
Vår studie har förhoppningsvis varit ett bidrag till ett problemområde inom statsvetenskapen 

där det funnits ett tomrum. Precis som Pamela Paxton lyckades fånga vår uppmärksamhet 

gällande detta område, hoppas vi att vår studie kan väcka samma nyfikenhet hos någon annan. 

Idén till denna studie grundade sig på en fundering som väcktes under vår studiegång här på 

Högskolan i Halmstad. I samband med att samtliga statsvetenskapliga kurser lästes med en 

feministisk aspekt insåg vi hur länge och hur ofta kvinnor varit uteslutna inom 

statsvetenskaplig forskning. Detta väckte en frustration som ökade viljan att fortsätta 

undersöka detta område. Resultaten och slutsatserna som kan dras från vår studie är delvis 

väntade men även oroväckande. Detta på grund av det faktum att så mycket statsvetenskaplig 

forskning har genomförts utan att kvinnor har räknats som viktiga. Forskningen ligger efter 

sin tid på detta område, vilket våra diagram starkt bekräftar. Det går inte att ändra på hur 

forskningen har sett ut historiskt, men det går att se till att framtida forskning är inkluderande 

och ställer sig kritisk till könsblindhet i tidigare forskning.  

6.2. Framtida forskning  
Den främsta lärdomen att hämta från denna studie är att demokratisering som utgår från ett 

dikotomt tänkande är svårt att göra inkluderande eftersom demokratisering i sig är en 

utdragen process. Ett land kan omöjligtvis bli en demokrati över en natt. Det är en utveckling 

som tar tid och inte kan sättas datum på. Dikotoma uppdelningar kan vara bra i vissa 

sammanhang gällande uppdelande av icke-demokratier och demokratier, men gällande 

demokratisering – det vill säga hur ett land har blivit demokratiskt - är det problematiskt med 

ett sådant tänkande.  
 

Vad denna studie i fråga har bidragit med till problemområdet är en bekräftelse på det Paxton 

(1995) konstaterar. Om samtida forskare i allt större utsträckning börjat acceptera transitionen 

som en flerstegsprocess och inte som en isolerad händelse hade forskningen avspeglat en mer 

korrekt bild av verkligheten om dagens demokratier. Vad demokrati innebär i praktiken i 

olika länder är en helt annan diskussion och ett bra förslag på vidare studier inom detta 

problemområde. Bara för att rösträtt har införts, manlig som kvinnlig, betyder inte det att ett 

land är en demokrati. Alla länder i världen förutom ett, Brunei, har infört kvinnlig rösträtt – 

men hur ser det ut i verkligheten? Får verkligen alla världens vuxna kvinnor rösta? Detta är 

frågor som är viktiga för framtida forskning att studera och undersöka. Framförallt med 

kunskapen om att enbart cirka 60-70  % av världens länder idag anses vara demokratier.  
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Vidare är det relevant att undersöka de andra studierna Paxton kritiserat, så som Muller eller 

Rueschemeyer, Stephens och Stephens. Även andra demokratiforskare, gamla som nya, är av 

största relevans att granska ur denna aspekt. Förslagsvis hade även mer specificerade studier 

på mindre antal länder kunnat genomföras. Hur och varför ett land har infört kvinnlig rösträtt 

är intressant att studera i samtliga av världens länder – inte bara i västvärlden. Kvinnlig 

rösträtt är en viktig faktor och händelse att studera inom statsvetenskap, men kvinnor rent 

generellt i politiken – som medborgare av ett demokratiskt samhälle – är också utav största 

vikt att studera vidare om. Hur kvinnans situation rent politiskt har sett ut i världens samhälle 

är ett område inom statsvetenskap med många möjligheter för förbättring.  
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Bilaga A  
Landlistan vi har utgått ifrån är V-dems landlista från version 6 2016.  

Land:               År för införande av kvinnlig rösträtt: 

Afghanistan  1965 

Albanien  1920 

Algeriet 1962 

Angola 1975 

Argentina  1947 

Armenien  1921 

Australien  1962 

Azerbajdzjan  1921 

Bangladesh 1972 

Barbados 1950 

Belgien  1948 

Benin 1956 

Bhutan 1953 

Bolivia 1952 

Bosnien och Hercegovina  1949 

Botswana 1965 

Brasilien 1934 

Bulgarien  1944 

Burkina Faso 1958 

Burma/Myanmar 1935 

Burundi  1961 

Central afrikanska republiken  1986 

Chile 1949 

Colombia 1954 

Costa Rica 1949 

Cypern 1960 

Danmark 1915 

Demokratiska republiken Kongo  1967 

Djibouti 1946 

Dominikanska republiken  1942 
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Ecuador 1929 

Egypten 1956 

El Salvador 1939 

Elfenbenskusten (Ivory Coast) 1952 

Eritrea 1955 

Estland 1918 

Etiopien 1955 

Fijiöarna 1963 

Filippinerna 1937 

Finland 1906 

Frankrike 1944 

Gabon 1956 

Gambia 1960 

Georgien 1918 

Ghana  1954 

Grekland 1952 

Guatemala  1946 

Guinea 1958 

Guinea-Bissau 1977 

Guyana 1953 

Haiti 1950 

Honduras 1955 

Indien 1950 

Indonesien 1945 

Irak 1980 

Iran 1963 

Irland 1928 

Island 1920 

Israel 1948 

Italien 1945 

Jamaica 1944 

Japan 1945 

Jemen 1970 
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Jordanien  1974 

Kambodja 1955 

Kamerun 1946 

Kanada 1960 

Kap Verde 1975 

Kazakstan  1924 

Kenya 1919 

Kina 1949 

Kirgizistan  1918 

Komorerna 1956 

Kongo 1963 

Kroatien 1945 

Kuba 1934 

Laos 1958 

Lesotho 1965 

Lettland 1918 

Libanon 1952 

Liberia 1946 

Libyen 1964 

Litauen 1921 

Madagaskar 1959 

Makedonien 1946 

Malawi 1961 

Malaysia 1957 

Maldiverna 1932 

Mali 1956 

Marocko 1963 

Mauretanien 1961 

Mauritius  1956 

Mexiko 1947 

Mocambique 1975 

Moldavien 1978 

Mongoliet 1924 
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Montenegro 1946 

Namibia 1989 

Nederländerna 1919 

Nepal 1951 

Nicaragua  1955 

Niger 1948 

Nigeria 1978 

Nordkorea 1946 

Norge 1913 

Nya Zeeland 1893 

Pakistan 1947 

Panama 1946 

Papua Nya Guinea 1964 

Paraguay 1961 

Peru 1955 

Polen  1918 

Portugal 1976 

Qatar 1999 

Rumänien 1946 

Rwanda 1961 

Ryssland 1918 

Salomon Öarna 1974 

Sao Tome och Principe 1975 

Saudiarabien  2011 

Schweiz 1971 

Senegal  1945 

Serbien 1946 

Seychellerna 1948 

Sierra Leone 1961 

Slovakien 1920 

Slovenien  1945 

Somalia 1956 

Spanien 1931 



56 

Sri Lanka 1931 

Storbritannien  1928 

Sudan 1964 

Surinam 1948 

Sverige 1919 

Swaziland 1968 

Sydafrika 1994 

Sydkorea 1948 

Syrien 1953 

Tadzjikistan 1924 

Tanzania 1959 

Tchad 1958 

Thailand 1932 

Tjeckien 1920 

Togo 1945 

Trinidad och Tobago  1946 

Tunisien 1959 

Turkiet 1930 

Turkmenistan 1927 

Tyskland 1918 

Uganda 1962 

Ukraina 1919 

Ungern 1918 

Uruguay  1932 

USA 1920 

Uzbekistan  1938 

Vanuatu 1975 

Venezuela 1946 

Vitryssland 

Vietnam  

1919 

1946 

Zambia 1962 

Zimbabwe 1957 

Österrike 1918 

= 164 länder  
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Årtalen gällande införandet av kvinnlig rösträtt är hämtade från nedanstående tre källor. 

Diskussionen kring vilka årtal som har valts bort när dessa tre källor inte stämt överens med 

varandra eller inte funnits bifogar vi i Bilaga B.  

 

Interparlamentariska unionen (IPU) 2010: Women’s suffrage. Hämtad från IPU.  

http://www.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm hämtad 20 april 2015, senast uppdaterad 2010.  

 

United Nations Entity for Gender Equality and the empowerment of women 2011: Progress 

of the World’s Women – in pursuit of justice. UN Women 2011.  

 

Paxton, Pamela och M. Hughes, Melanie 2013: Women, politics and power. 2. Uppl. Sage 

publications Inc, Kalifornien.  

 

Önskas fullständig tillgång till vår tidigare studie eller kvinnlig rösträtt som variabel i QoG 

dataset (tvärsnitt eller tidsserie) eller i V-dems dataset (tidsserie) kontakta:  

 

Viktoria Wedbäck Pizevska (författare): vpizevska@gmail.com 

Alexandra Fagerström (författare): alexandrafagerstrm@gmail.com 

Mikael Sandberg (handledare): mikael.sandberg@hh.se 
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Bilaga B 
Hämtat ur ”Kvinnlig rösträtt – ett mått på demokrati” (Fagerström och Pizevska 2015), 

gällande hur vi gick till väga när vi skapade vår ursprungliga variabel ”women’s suffrage” 

som vi utgick ifrån när vi skapade vår variabel över kvinnlig rösträtt i ett V-dem dataset för 

denna studie. 

 

3. Kodningsproblem 
Våra variabler har vi skapat i programmet SPSS och vi kommer att följa den listan på länder 

som Quality of Government har använt sig av till sina tvärsnittsvariabler (Quality of 

Government 2015). Eftersom det endast går att föra in ett årtal i variablerna så har vi behövt 

fatta kritiska och konsekventa beslut gällande vilka årtal vi ska använda oss av gällande de 

länder där flera årtal är aktuella. Vi har valt att i största möjliga mån utgå från de datum där 

det har uppnåtts universell rösträtt i länderna. Årtalen vi har jämfört kommer från 

Interparlamentariska unionen (IPU 2010), FN (FN 2011: s. 122-125) och Paxton och Hughes 

bok ”Women, politics and power” (Paxton och Hughes 2013: 50-51). I kommande text när vi 

nämner IPU, FN eller Paxton och Hughes är det alltid med hänvisning till dessa källor.  

 

3.1. Länder utan årtal 

Första problemet som uppstod var att det inte finns några årtal överhuvudtaget gällande 

Serbien och Montenegros införande av kvinnlig rösträtt, eftersom det skedde i det politiska 

system de tidigare tillhörde: Jugoslavien. Varken i de tre källor vi valt att ha som främsta 

källor eller på annat håll. Detta blev ett problem eftersom båda länderna är med i Quality of 

Governments lista på länder som vi har valt att utgå ifrån. Problemet är också att i IPUs och 

Paxton och Hughes står inte ens Serbien och Montenegro med som länder utan istället står det 

Jugoslavien. Jugoslavien är inte med som ett land i Quality of Governments landlista för 

tvärsnittsvariabler. Vi har valt att använda oss av Jugoslaviens årtal gällande kvinnlig rösträtt 

på både Serbien och Montenegro. Jugoslavien var en rad olika statsbildningar mellan 1918 

och 2006. Två länder som alltid ingått är Serbien och Montenegro, som mellan 1992 till 2006 

även var dem enda delstaterna i staten. 2006 blev Serbien och Montenegro självständiga från 

varandra (Nordlöf-Lagerkanz 2013). Enligt IPU och Paxton och Hughes införde Jugoslavien 

kvinnlig rösträtt 1946 och vi kommer att använda det årtalet för kvinnlig rösträtt på Serbien 

och Montenegro.  
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Taiwan står med som ett eget land i Quality of Governments lista över länder men står varken 

med i FNs, IPUs eller Paxton och Hughes listor över länder. Vi tror att detta har att göra med 

att Taiwan bara har erkänts som en självständig stat av ett fåtal länder även om landet sedan 

1949 i praktiken varit självständigt (Johannesson 2012). Eftersom vi inte funnit någon 

information om Taiwans införande av kvinnlig rösträtt kommer vi inte att ha med Taiwan i 

vår undersökning.  

 

Östtimor (Timor Leste) är ett land som står med i Quality of Governments lista över länder 

och i FNs lista dock utan ett årtal. Varken IPU eller Paxton och Hughes nämner landet i sina 

listor. Vi har på annat håll försökt ta reda på när och om kvinnlig rösträtt finns i landet. Det 

var oerhört svårt att hitta information om, vilket kan ha och göra med att det blev självständigt 

först 2002. Redan under 1600-talet blev Östtimor en portugisisk koloni och har även efter det 

vara ockuperat av både Japan och Indonesien (Daleke 2015). Rösträttsåldern tycks vara 18, 

men ett årtal för allmän/kvinnlig rösträtt har vi inte funnit (Daleke 2014).   

 

Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar är alla länder som varken IPU eller FN har 

några årtal om men där Paxton och Hughes har. Vi kommer därför att utgå från Paxtons och 

Hughes årtal (Paxton och Hughes 2013: 50-51).  

 

3.2. Länder utan kvinnlig rösträtt 

Brunei är ett land med ett ärftligt sultanat där sultanen styr landet enväldigt. Det finns ett 

lagstiftande råd, men alla ministrar är utsedda av sultanen. Enligt författningen ska 

församlingen utökas, där 15 platser ska vara valbara. Tid för detta allmänna val har inte 

fastställts än. Val till lagstiftande rådet har inte hållits sedan 1962. Med andra ord, varken 

kvinnor eller män har någon rösträtt i landet (Sveriges Ambassad 2012: 3).   

 

3.3. Länder med två eller flera årtal 

Afghanistan införde kvinnlig rösträtt 1963 enligt IPU och FN, men enligt Paxton och Hughes 

infördes det 1965. Det var oerhört svårt att hitta något om detta, gällande vilket årtal det är 

som stämmer och varför det ens finns två årtal gällande. Informationen vi kom över var att 

kvinnlig rösträtt infördes 1965, men att den återkallades mellan 1996 och 2001 under 

talibanernas styre (Women’s suffrage and beyond 2015). Vi kommer att använda 1965.  
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Australien har två datum på alla de tre källor vi har valt att utgå ifrån, 1902 och 1962. 

Australien anses av en del vara det första landet i världen att införa kvinnlig rösträtt, vilket var 

1902. Dock gällde detta inte alla kvinnor i landet, då aboriginerna inte fick rösträtt förrän 

1962 (Australian government 2010). På grund av det kommer vi att använda oss av 1962.  

Bahamas har två årtal, 1961 och 1964, gällande införandet av kvinnlig rösträtt. Kolonin fick 

självstyre från England år 1964 (Lindahl 2013). Där av uppkom säkerligen en ny konstitution 

som på nytt bekräftade kvinnlig rösträtt, vilket leder till att det finns två datum. Vi kommer att 

använda det tidigare datumet.  

 

Enligt FN och IPU införde Bahrain kvinnlig rösträtt 1973. Dock har FN, lagt till en not 

gällande Bahrain att enligt grundlagen som trädde i kraft 1973 så är alla kvinnor lika in för 

lagen. Kvinnor har dock inte fått lov att utöva sin rösträtt förrän i folkomröstningen som var 

14-15 februari 2001. Efter detta har kvinnor kunnat utöva sina fulla politiska rättigheter både 

som väjare och kandidater från och med det allmänna valet 2002. Vilket förklarar varför 

Bahrain enligt Paxton och Hughes inte infört kvinnlig rösträtt förrän år 2002. Vi kommer 

välja att utgå ifrån 2002 då det inte var förrän då kvinnor faktiskt fullt ut hade rösträtt. I 

Belgien fick kvinnor 1919, som var änkor eller mödrar till värnpliktiga i militären och som 

dog eller blev skjutna av fienden, samt kvinnor som varit politiska fångar rätt att rösta i 

nationella val. Det var inte förrän 1948 som alla kvinnor fick rätt att rösta i lika stor 

utsträckning som män (Martin och Martin 2000: 34). Vi kommer att använda oss av det 

senare året. Bolivia har också två årtal 1938 och 1952. 1938 fick endast kvinnor som var 

läskunniga och med en viss inkomstnivå rösta (Martin, Martin 2000: 41). Militärkuppen år 

1951 ledde till en blodig revolution år 1952, där militärregimen avsattes och Victor Paz 

Estenssoro blev president. Samma år påbörjades ett genomgripande reformprogram, där 

allmän rösträtt infördes (Lindahl 2013). Vi kommer att använda oss av det senare året. I 

Brasilien fick kvinnor rätt att rösta år 1932, men det var inte förrän år 1934 som det 

bekräftades i Brasiliens femte konstitution (Hahner 1990). Vi kommer att använda oss av det 

senare året. I Chile 1931 fick kvinnor delta i kommunala val, men det var först 1949 som 

kvinnor fick vara med och rösta i lagstiftande och regionala val (Martin, Martin 2000: 77). Vi 

kommer att använda oss av det senare året.  

 

I Ecuador var det mellan 1929 och 1967 obligatoriskt för män att rösta men endast ett val för 

kvinnor. Först år 1967 blev det också obligatoriskt för kvinnor (Martin, Martin 2000: 115). Vi 

kommer att använda oss av det tidigare året, då faktum är att kvinnor hade full möjlighet att 
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rösta redan då. Grekland har enligt FN två relevanta datum gällande kvinnlig rösträtt, 1949 

och 1952. Både Paxton och Hughes samt IPU säger att året är 1952. Vi har inte funnit 

anledningen till varför FN valt att ha med 1949 som ett viktigt år, dock har vi funnit källor 

som bekräftar att grekiska kvinnor inte fick full rösträtt förrän 1952 (Smith 2008: 189). Vi 

kommer därför att använda oss av år 1952. Island har även två år, 1915 och 1920. 1915 så 

tillhörde Island fortfarande Danmark och Danmark införde kvinnlig rösträtt då (Daleke 2014). 

Vi kommer därför att använda år 1915, då även Island detta år fick kvinnlig rösträtt. Irland har 

även två år, 1918 och 1928. 1918 fick dock bara kvinnor över 30 år rösta, först 1928 fick alla 

kvinnor rösta (Women’s suffrage and beyond 2015). 

 

Jemen har förr varit två länder men är idag ett land.1967 fick Syd-Jemen (D.P.R) kvinnlig 

rösträtt och 1970 fick Nord-Jemen (Arab republic) kvinnlig rösträtt. Nord-Jemen och Syd-

Jemen enades och blev ett land 1990 (Höglund 2014). Vi använder oss av det senare 

alternativet eftersom Jemen idag är ett land och det var inte förrän 1970 som alla kvinnor i det 

nuvarande Jemen hade rösträtt. Enligt FN finns det två årtal att utgå ifrån gällande kvinnors 

rösträtt i Kanada. Delvis 1917 och delvis 1951. 1917 fick kvinnor med släktingar i armen 

rösta åt sina släktingar. 1951 passerade det första valet som tillät kvinnor att rösta. Enligt 

Paxton och IPU är det dock andra årtal som gäller. 1917 är ett gemensamt år för alla tre 

källorna, men 1918, 1950 och 1960 dyker också upp. 1918 fick dem flesta kvinnorna vara 

med i federala omröstningar, men aboriginkvinnorna uteslöts. 1950 fick aboriginbefolkningen 

rösta om de avstod från sin skattebefrielse enligt en indiska lagen. 1960 togs dessa 

restriktioner bort (Martin, Martin 2000: 61-69). Vi kommer att använda oss av 1960.  

 

Kenya har två årtal som är aktuella för införandet av kvinnlig rösträtt, 1919 och 1963. Kenya 

var under brittisk kontroll fram till 1963 då landet blev självständigt vilket innebar en ny 

konstitution och där av två datum för kvinnlig rösträtt (Karlsson 2013). Vi kommer att 

använda det tidigare datumet eftersom det andra datumet endast är en bekräftelse på att 

kvinnlig rösträtt finns i landet.  

 

Angående Litauen finns det tre årtal som dyker upp. IPU säger att det är 1918, FN säger att 

det är 1919 och Paxton och Hughes säger att det är 1921. Vi försökte hitta anledningen till 

varför det är tre år det handlar om. 1918 återvann Litauen sin självständighet och deklarerade 

i sin första provisoriska konstitution principen om jämlikhet mellan kvinnor och män och 

förklarade principerna om lika riksdagsval. Här ingick även kvinnors rösträtt. Dessa principer 
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ingick även i den provisoriska konstitutionen som skrevs 1919 (Jureniene och Birmontiene 

2009: 24-44). Det är flera än Paxton och Hughes som talar om att Litauen inte fick kvinnlig 

rösträtt förrän 1921 (Women’s suffrage and beyond 2015). På grund av oklarheten som finns 

har vi valt att använda oss av det senaste året, 1921, eftersom det då med all säkerhet var full 

och lika allmän rösträtt för kvinnor och män.  

 

Angående Nigeria är det två år som är relevanta. Detta eftersom IPU och FN säger att Nord 

Nigeria fick rösträtt 1978 och Syd Nigeria fick det 1958. Paxton och Hughes har valt att 

använda sig av år 1958. Vi har övervägt vårt beslut noga och valt att använda oss av det 

senare året, eftersom det inte var förrän då alla kvinnor i landet hade rösträtt. I Panamas vallag 

från 1941 beviljades en del kvinnor rösträtt, men endast om det hade en universitetsexamen 

eller gymnasieexamen. Fullständiga politiska rättigheter för kvinnor beviljades först 1946 

(Martin, Martin 2000: 298). Vi kommer att använda det senare året.  

 

Gällande Portugal finns det tre årtal som är relevanta. Först år 1931 då en del kvinnor fick 

rösträtt, med begräsningen att de var tvungna att ha gymnasie- eller högre utbildning. Män 

behövde bara kunna läsa och skriva. Andra året är 1934 då alla läskunniga medborgare 

beviljades rösträtt. Inte förrän år 1976 var det full jämställdhet mellan könen när det gäller 

rösträtt (Martin, Martin 2000: 312).  Vi kommer att använda oss av år 1976. År 1929 var det 

begränsad rösträtt i Rumänien, först 1946 hade kvinnor rösträtt under samma villkor som män 

(Martin, Martin 2000: 316). Vi kommer att använda det senare året.  

 

Samoa har två årtal gällande kvinnlig rösträtt, delvis 1948 och delvis 1990. Gällande 1948 

kunde vi inte hitta någon speciell orsak till varför FN valt att ha med detta årtal, det enda vi 

kom över var att under Nya Zeeland medborgarskapslagen anges det att alla Samoans födda i 

Västra Samoan mellan 1924 och 1948, samt deras barn ansågs vara medborgare av Nya 

Zeeland (So’o 2004: 163-169). Ansågs medborgarna i Västra Samoa vara medborgare av Nya 

Zeeland fick ju säkerligen dessa även rösträtt då Nya Zeeland haft rösträtt för kvinnor sedan 

1893. 1990 skapades ”The ministry of women’s affairs” och dem implementerade en nationell 

policy för kvinnorna i Samoa, bland annat kvinnlig rösträtt (Smith 2008: 473). Vi kommer att 

använda år 1990. År 1918 i Storbritannien fick kvinnor över 30 år rösta. År 1928 fick alla 

kvinnor rösta (Women’s suffrage and beyond 2015). Vi kommer att använda oss av det senare 

året.  
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I Sverige beviljades kvinnlig rösträtt 1919, men sattes inte i effekt förrän 1921 då det första 

valet sen rösträtten beviljades hölls. Vi kommer att använda oss av 1919 (Riksdagen 2015).  

I Sydafrika fick vita kvinnor rösta 1930. 1984 fick färgade och indianer rösta men inte förrän 

1994 fick även svarta rösta (Martin, Martin 2000: 351). Vi kommer att använda oss av 1994 

för det var inte förrän då alla kvinnor i landet hade rösträtt. I Syrien 1949 var det bara kvinnor 

som hade nått en viss utbildningsnivå som fick rösta. År 1953 togs alla begränsningar bort 

och alla kvinnor fick rösta (Martin, Martin 2000: 371). Vi kommer att använda oss av det 

senare året. Gällande Oman finns det två årtal, 1994 och 2003. Vi försökte finna anledningen 

till varför 1994 var med som år, men kunde inte hitta anledningen. Det vi kom över dock blev 

vår argumentation till varför vi kommer att använda oss av året 2003. 1996 infördes det i 

landets historia för första gången en grundlag. Där slogs det fast att landet nu skulle ha ett 

sorts parlament med ett underhus och överhus. 2000 hölls direkta val men endast en tiondel av 

medborgarna fick rösta. Först 2003 infördes att alla medborgare över 21 år hade rösträtt 

(Höglund 2015). Vi kommer därför använda oss av 2003. 

 

Ungern och St. Lucia är båda länder som har två årtal enligt våra källor. Gällande Ungern 

säger FN och IPU att de införde kvinnlig rösträtt 1918, medan Paxton och Hughes säger 1953. 

Anledningen till detta har vi inte funnit, där av kommer vi att använda oss av 1918. Gällande 

St. Lucia säger IPU och Paxton och Hughes att det var 1924, medan FN säger att det var 

1951. Här kommer vi att använda oss 1924, av samma anledning gällande Ungern.  

 

3.4. IPUs kommentarer om vissa länder 

IPU har valt att markera vissa länder i sin lista med 1:or eller 2:or. Länder som har 1:or är: 

Georgia, Kazakstan, Japan, Moldavien och Vanuatu. 1:orna står för att det sker en hänvisning 

till flera datum vilket speglar de olika stadierna vid beviljandet av rättigheter. Det är inte 

ovanligt att länder som tidigare varit kolonialt styrda, så har kvinnor beviljats rätten att rösta 

och att bli valda av den koloniala administrationen och har sedan haft det bekräftat vid 

tidpunkten för självständighet. På samma sätt är det inte ovanligt att länder som tidigare varit 

en del av en federation, och där kvinnor hade rätt att rösta och väljas enligt den federala 

lagstiftningen, få dessa rättigheter bekräftade enligt konstitutionen av den självständiga staten. 

Både FN och IPU har två årtal med i sina data om när kvinnlig rösträtt har införts i dessa 

länder. Paxton och Hughes har bara ett årtal i sina data och det är gällande alla dessa länder 

alltid det tidigare årtal de har valt att ha som utgångspunkt för kvinnlig rösträtt.  
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Georgia har sedan tidigt 1800-tal varit en provins i det ryska imperiet och även längre fram en 

del av Sovjetunionen. Mellan 1917 och 1921 var landet självständigt från Sovjetunionen, men 

blev 1921 återigen en del av Sovjetunionen. Detta kan vara orsaken till att det finns två årtal 

gällande kvinnlig rösträtts införande i Georgien (Holmertz 2013). Vi kommer att använda det 

tidigare året. Japan införde kvinnlig rösträtt redan 1945, men efter andra världskriget infördes 

det en ny konstitution år 1947 – där av uppkomsten av två årtal gällande införandet av 

kvinnlig rösträtt (Johannesson 2014). Vi kommer att använda det tidigare året.  Kazakstan har 

även två år, 1924 och 1993. Landet har under större delen av sin historia varit en del av 

Ryssland/Sovjetunionen och blev först självständigt 1991 när Sovjetunionen upplöstes 

(Holmertz 2015). Detta kan vara orsaken till att landet har två årtal för kvinnlig rösträtt, det 

ena har varit under sovjets styre och det andra under deras självständighet. Vi kommer att 

använda det tidigare året. Moldavien har varit en del av Sovjetunionen fram till 1991 

(Holmertz 2015). Där av två årtal av samma anledning som Kazakstan, vi kommer även här 

att använda det tidigare årtalet. Vanuatu styrdes till 1980 av Frankrike och Storbritannien 

(Daleke 2013). 1980 skapades en ny författning i landet som konstaterar att landet är en 

demokratisk republik, med allmän rösträtt (Daleke 2014). Där av två årtal, vi kommer att 

använda det tidigare.  

 

Eritrea har i IPUs lista om kvinnlig rösträtt fått en 2:a bredvid sig. Denna 2:a förklarar i en not 

att i november 1955 var Eritrea en del av Etiopien. Etiopien införde kvinnlig rösträtt år 1955. 

I konstitutionen av självständiga Eritrea från 1997 föreskrivs det att "alla eritreanska 

medborgare, arton år eller mer, skall ha rätt att rösta.". Även FN har med denna not gällande 

Eritrea, markerat med ett Q bredvid landet. Vi kommer att använda 1955.  

 

3.5. Övriga kommentarer 

I tidsserie variabel finns det 18 historiska länder som inkluderas som inte längre finns: Tibet, 

Pakistan (inkluderat öst Pakistan, Bangladesh), Nord och Syd Vietnam, Nord och Syd Yemen, 

Öst och Väst Tyskland, Jugoslavien, Serbien och Montenegro, Sovjetunionen, 

Tjeckoslovakien, Etiopien innan 1993 (inkluderade Eritrea), Frankrike innan 1962 

(inkluderade Algeriet), Malaysia innan 1965 (inkluderade Singapore), Cypern innan 1974 

(inkluderade Turkiet ockuperade norra Cypern) samt Sudan som innan 2012 inkluderade 

nuvarande Syd Sudan. Vi kommer inte att utgå från dessa länder i vår uppsats då det inte finns 

tillräckligt med utrymme för det. Vi kommer därför att använda oss av de 193 länder som 

finns med i tvärsnittsvariabeln. 
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Bilaga C 
Här kommer definitionerna på de variabler som vi har använt oss av från V-dem (V-dem 

2016). 

 

• Democracy (BMR) (E) (e_boix_regime) 

Question: Is a country democratic? 

Clarifications: Dichotomous democracy measure based on contestation and participation. 

Countries coded democratic have (1) political leaders that are chosen through free and 

fair elections and (2) a minimal level of suffrage. 

Responses: 0: No 1: Yes 

Sources: Boix, Miller & Rosato (2013) Data release: 5, 6.  

Citation: Boix, Miller & Rosato (2013). 

 

• Democracy (E) (e_chga_demo) 

Description: A regime is considered a democracy if the executive and the legislature is 

directly or indirectly elected by popular vote, multiple parties are allowed, there is de 

facto existence of multiple parties outside of regime front, there are multiple parties 

within the legislature, and there has been no consolidation of incumbent advantage 

(e.g. unconstitutional closing of the lower house or extension of incumbent's term by 

postponing of subsequent elections). Transition years are coded as the regime that 

emerges in that year. 

Responses: 1: Democracy. 0: Otherwise. 

Scale: Dichotomous. Sources: Cheibub et al. (2010) 

Data release: 5, 6. Citation: Cheibub et al. (2010) 

 

• Democracy index (Vanhanen) (E) (e_mivanhan) 

Question: How democratic is a country? 

Clarifications: Derived by multiplying Competition (Vanhanen) and Participation 

(Vanhanen) and then dividing this product by 100. 

Sources: Vanhanen (2000). 

Data release: 5, 6. 

Citation: Vanhanen (2000). 
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• Democratic transition (E) (e_democracy_trans) 

Question: Was there a democratic transition? 

Responses: -1: Democratic breakdown 0: No change 1: Democratic transition 

Sources: Boix, Miller & Rosato (2013) 

Data release: 5, 6. Citation: Boix, Miller & Rosato (2013) 

 

• GDP per capita (E) (e_migdppc) 

Question: What is the GDP per capita? Clarifications: GDP refers to gross domestic 

production, understood on a per capita basis. Sources: The Maddison-Project (2013) 

Data release: 2, 3, 4, 5, 6. Citation: V-Dem codebook.  

 

• Polity revised combined score (E) (e_polity2) 

Question: What is the Revised Polity score? 

Clarifications: This variable is a modified version of the Polity variable added in order to 

facilitate the use of the Polity regime measure in time-series analyses. It modifies the 

combined annual Polity score by applying a simple treatment, or ““fix,” to convert 

instances of “standardized authority scores” (i.e., -66, -77, and -88) to conventional 

polity scores (i.e., within the range, -10 to +10). The values have been converted 

according to the following rule set: -66: Cases of foreign “interruption” are treated as “system 

missing.” -77: Cases of “interregnum,” or anarchy, are converted to a “neutral” Polity score of 

“0.” -88: Cases of “transition” are prorated across the span of the transition. For example, 

country X has a POLITY score of -7 in 1957, followed by three years of -88 and, 

finally, a score of +5 in 1961. The change (+12) would be prorated over the 

intervening three years at a rate of per year, so that the converted scores would 

be as follows: 1957 -7; 1958 -4; 1959 -1; 1960 +2; and 1961 +5. Sources: Polity IV (Marshall, 

Jaggers 2013) Data release: 5, 6. Citation: Polity IV (Marshall, Jaggers 2013) 
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