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Abstract 
 

Essay in political science, D-level, by Ellen Linde, spring semester 2008. 

Tutor: Alf Sundin 

 

“Scandinavia and the others. A study of gender equality in Scandinavian aid 

policy from a third world perspective” 

 
In this essay I’m asking if the Scandinavian countries Sweden, Denmark and Norway use a 

third world perspective on gender equality in their development aid politics. A third world 

perspective on gender equality is a perspective that considers the special experiences and 

priorities of women in the third world. My point of view is that third world perspectives 

represent women in the third world better than western perspectives.  

To determine if the countries uses a third world perspective on gender equality or not I 

have examined the countries aid policies with a third world theory. The material that I have 

used is policy documents on gender equality from the three countries and my method is 

discourse analysis.  

My study shows that Sweden Denmark and Norway uses a third world perspective on 

gender equality to a certain extent. There are some aspects of the third world perspective on 

gender equality that none of the countries reflect about. Norway is the country with the best 

result in the study.   
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1  Inledning 
 

 

Biståndsgivande är ett sätt för välbärgade länder att överföra resurser till fattiga länder. 

Resursen behöver inte bestå av pengar. Teknik, kunskap personal, varor och material är 

exempel på andra överförbara resurser. Biståndsgivande grundar sig på ett solidaritetsmotiv 

men det finns även andra anledningar att ge bistånd. Att vilja sprida en viss samhällsstruktur, 

lägga en grund för fred och säkerhet eller få del av nya exportmarknader är exempel på andra 

motiv. De biståndspolitiska målen har varierat över tid och nationsgränser. Målen för svensk 

biståndspolitik är idag resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och 

politisk självständighet, demokratisk samhällsutveckling, bevarande av naturresurser samt 

jämställdhet mellan män och kvinnor. (Bryder, Silander & Wallin red. 2004, s.170-173). Det 

är den sista aspekten som det den här uppsatsen kommer att handla om.  

Jämställdhet som mål infördes 1996 i det svenska biståndet. Jämställdhet är naturligtvis 

önskvärt i sig men även på grund av det positiva inflytande det har på många andra områden. 

Det är numera vedertaget bland givarländerna i väst att det finns samband mellan 

ojämställdhet och fattigdom. Jämställdheten kan också bana väg för demokratisk utveckling. 

Jämställdhet ses som positivt för både givarländernas möjlighet att kunna utföra ett lyckat 

arbete och för mottagarländernas möjlighet att få ökad utveckling (Sida 2005).  

Precis som på andra politiska områden har det under åren skett förändringar och 

förbättringar i biståndspolitiken. Istället för att tala om givare och mottagare har termen 

partnerskap blivit vanlig för att beskriva relationen mellan länderna. ”Empowerment” och 

”på mottagarens villkor” är andra ord som används för att beskriva den nya biståndspolitiken 

(Mc Eachrane & Faye red. 2001, s. 160). Men kan givar- och mottagarländerna verkligen 

beskrivas som partners när det ena landet står i en beroendeställning?  

En av dem som har forskat på förändringen inom biståndspolitiken är Maria Eriksson 

Baaz. Hon har genomfört en studie för att belysa det hon kallar för ”partnerskapets 

problematik” (Mc Eachrane & Faye red. 2001, s. 161). I studien kommer hon kommer fram 

till att det trots det nya språkbruket finns djupt rotade koloniala stereotyper om européer och 

afrikaner i biståndsarbetet. Det förekommer nämligen fortfarande föreställningar om vita 

människors överlägsenhet. Maria Eriksson Baaz argumenterar för att det finns tydliga 

motsägelser mellan det partnerskap som finns på pappret och den bild givaren och 

mottagaren har av sig själva och den andra parten. Ett exempel på en stereotyp eller 
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föreställning om Afrika som enligt Maria Eriksson Baaz som i vissa fall fortfarande existerar 

från biståndsarbetares sida är att Afrika lider av underutveckling. Tanken på en 

utvecklingsstege finns fortfarande kvar i bakgrunden eller som hon själv uttrycker: 

 
Föreställningen om utvecklingsstegen – där olika samhällen speglar och på sin väg mot 

slutmålet måste genomgå olika stadier – återfinns även i utvecklingsdiskursen och i 

biståndet, även om det är där den kanske ifrågasätts mest. Den tycks här ha fått ett uppsving 

den senaste tiden, speciellt i relation till den framväxande ”afropessimismen” där Afrika allt 

oftare framställs som en ”hopplös kontinent”. Även för dem som varit mest engagerade i 

kampen mot den ojämlika ekonomiska världsordningen tycks tanken om utvecklingsstegen 

utgöra en frestande, om än suspekt, förklaring till Afrikas problem. (Mc Eachrane & Faye 

red. 2001, s. 169) 

 

Bilden av afrikanerna som passiva går tillbaka till koloniseringen. Det är en bild som 

reproduceras till exempel genom media och populärkultur i västvärlden. Biståndsarbetaren 

blir den aktiva som kommer och räddar dem från passiviteten och lär dem att bli oberoende 

och hur de ska behandla sina ekonomiska resurser. Det är en relation som kan liknas vid den 

mellan barn och förälder (Mc Eachrane & Faye red. 2001, s.172-175). 

Den ojämlika ekonomiska situationen är det som främst kännetecknar 

biståndsrelationen. Maria Eriksson Baaz menar att det inte går att komma ifrån att det 

existerar en asymmetrisk maktrelation mellan givare och mottagare, oavsett vilka ord som 

används för att beskriva biståndet. Maktrelationen innebär att det är givaren som definierar 

spelreglerna. Det går därför inte att säga att relationen är baserad på gemensamma intressen. I 

en konflikt mellan givaren och mottagarens intressen innebär den asymmetriska 

maktrelationen att det är mottagarlandet som drar det kortaste strået. Mottagaren måste 

anpassa sig till givarens mål för att få delta. De intressen som mottagaren har som inte går i 

linje med givarens intressen måste därför undertryckas (Mc Eachrane & Faye red. 2001, s. 

164-168). 

Efter att ha läst Maria Eriksson Baaz studie om partnerskapet problematik började jag 

fundera på hur väl biståndspolitiken är anpassad till mottagarens intressen. Om Maria 

Eriksson Baaz har rätt i att den asymmetriska maktrelationen innebär att mottagarländerna 

måste spela på givarländernas regler så är det svårt att säkert säga att målen verkligen 

reflekterar mottagarländernas intressen. 

Vad innebär detta för jämställdhetsmålen i biståndspolitiken? Ur ett 

jämställdhetsperspektiv kan enbart det faktum att givarländerna numera har jämställdhetsmål 
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ses som en framgång. Jag anser dock att det finns anledning att fundera kring vad det är för 

jämställdhet som västerländska biståndsorganisationer arbetar för att inför i länder i tredje 

världen. Jämställdhet är nämligen ett begrepp som inte helt lätt kan definieras. Det finns flera 

definitioner. Den feministiska teorin är ett mycket pluralistiskt fält. Det finns flera olika 

feministiska teorier. Det finns inte en enighet när det gäller hur jämställdheten mellan könen 

bör se ut eller vilket som är det bästa sättet att uppnå det. Feminism är inte något som har 

tagits emot med öppna armar i alla delar av världen. För många av de män och kvinnor som 

lever i länder i tredje världen så är feminismen starkt kopplad till västerländska värderingar. 

Kvinnorörelserna i tredje världen har andra förutsättningar än de har i vår del av världen. De 

är utsatta för andra former av förtryck, inte enbart könsförtryck. Den västerländska 

feminismen anses vara för ensidig för kvinnor i tredje världen (Gemzöe 2006, s. 26). 

Feminister ifrån tredje världen har därför utvecklat ett eget fält. De utgår från de unika 

erfarenheter som kvinnor i tredje världen har och den definition av jämställdhet som passar 

dem. Det leder fram till min utgångspunkt i den här uppsatsen som är att en tredje världen 

feminism är bättre lämpad att representerar kvinnor i tredje världen än den västerländska 

feminismen.  

Uppsatsen befinner sig i spänningen mellan det universella och det lokala. Går det att 

definiera universella värden eller finns det endast lokala värden? Det är en är livlig och 

troligtvis evigt pågående debatt. Den tredje världen feminismen som jag refererar till i mitt 

teorikapitel är av åsikten att jämställd är ett begrepp som bör definieras inom den lokala 

kontexten. Den här uppsatsen befinner sig i spänningen mellan de två ytterligheterna men 

trots att min utgångspunkt är att tredje världen feminism är bättre lämpad att representerar 

kvinnor i tredje världen än den västerländska feminismen så är det inte mitt syfte att göra ett 

inlägg i debatten om universella värden.  

I den här uppsatsen knyter jag samman problematiken med biståndet och problematiken 

med jämställdheten och frågar om den jämställdhet som givarländerna vill införa i 

mottagarländerna är anpassad till mottagarländernas särskilda förutsättningar och önskemål? 

 

1.1 Disposition 
I kapitel 2 kommer jag att närmare presentera syftet med den här uppsatsens. Jag kommer 

också att presentera min övergripande forskningsfråga tillsammans med de preciserade 

forskningsfrågorna. Kapitel 3 är metod och material kapitlet.  I det kapitlet beskriver jag mitt 
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angreppssätt för analys som är diskursanalys. Jag kommer också att gå igenom det material 

som utgör empirin i den här studien, val av länder och tillsist en diskussion kring validitet och 

reliabilitet. Kapitel 4 är mitt teorikapitel där jag går igenom den tredje världen feministisk 

litteratur som ligger till grund för mitt teoretiska perspektiv. I kapitlet presenteras också mitt 

analysiska ramverk. Kapitel 5 är empiri kapitlet och där sker min redovisning och analys. 

Min slutsats finns i kapitel 6. Där svarar jag på mina forskningsfrågor. Sist i kapitlet finns 

mina avslutande reflektioner. 

 

 

 

 

 5



2  Syfte och frågeställning 
 
 

2.1 Syfte 
Min inledning visar att synen på jämställdhet inte ser likadan ut i olika kulturer världen över. 

Den dominerande jämställdhetsdiskursen har utvecklats i västvärlden. I tredje världen finns 

det diskurser som utmanar den dominerande på flera olika punkter. Min uppfattning är att 

eftersträvansvärda värden i en kultur är kontextuellt skapade och förankrade i en specifik 

diskurs. Min utgångspunkt i den här uppsatsen är därför att ett tredje världenperspektiv bör 

företräda kvinnor i tredje världen bättre än ett eurocentriskt perspektiv eftersom det bygger på 

deras unika värdegrund.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om givarländerna av bistånd utgår ifrån 

ett tredje världenperspektiv på jämställdhet i arbetet för att främja jämställdhet mellan könen 

i mottagarländerna. 

Jag har valt att utföra undersökningen på de tre skandinaviska länderna Sverige, 

Danmark och Norge. För att undersöka ländernas biståndspolitik så använder jag mig av 

policydokument utarbetade av ländernas utrikesdepartement och biståndsmyndigheter. I 

policydokument så uttrycker en organisation de grundprinciper som styr deras verksamhet 

och de preciserar de normer som är vägledande för biståndspolitiken. Policydokumenten har 

tillkommit inom en särskild diskurs och är alltså en produkt av just det diskursiva ramverket. 

Policydokumenten visar vad som anses vara sant och eftersträvansvärt inom organisationen 

men de säger egentligen inget om hur arbetet på plats utförs. Jag kommer alltså inte att 

undersöka hur länderna implementerar policyn utan endast vilka antaganden om jämställdhet 

som organisationen har.  

För att avgöra om de skandinaviska länderna utgår ifrån ett tredje världenperspektiv på 

jämställdhet i biståndsarbetet granskar jag policydokumenten med en tredje världen 

feministisk teori. 
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2.2 Forskningsfrågor 
Utifrån mitt syfte formuleras den övergripande forskningsfrågan som lyder: 

• Utgår biståndspolitiken i de skandinaviska länderna ifrån ett tredje världenperspektiv 

på jämställdhet och finns det några skillnader mellan ländernas perspektiv? 

För att kunna svara på min övergripande forskningsfråga så har jag valt att ha tre preciserade 

forskningsfrågor: 

• Utgår Sverige ifrån ett tredje världenperspektiv på jämställdhet i relevanta 

policydokument? 

• Utgår Danmark ifrån ett tredje världenperspektiv på jämställdhet i relevanta 

policydokument? 

• Utgår Norge ifrån ett tredje världenperspektiv på jämställdhet i relevanta 

policydokument? 
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3 Metod och material 
 

3.1 Diskursanalys 
”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” 

(Winther Jörgensen & Phillips 2007, s. 7). Det utesluter, i alla fall tillfälligt, andra 

möjligheter att se världen på. Det finns flera olika sätt att definiera begreppet diskurs på, men 

enligt Jörgensen & Phillips så innehåller begreppet alltid en ”…idé om att språket är 

strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner. 

[…] Diskursanalys är sedan på motsvarande sätt analys av dessa mönster” (Winther 

Jörgensen & Phillips 2007, s. 7). En annan definition säger att en diskurs är: ”Whatever 

policy actors say to each other and to the public in their efforts to generate and legitimise a 

policy programme”(Burnham m.fl. 2004, s. 246). Vidare beskrivs att…  

 
Discourses frame the political agenda and limit possible opposition among groups which 

may be adversely affected by their political consequences. Discourses provide legitimacy to 

political institutions, including state, and to the policies and actions of politicians and other 

political actors. (Burnham m.fl. 2004, s. 248) 

 

En central aspekt i en diskursanalys är att det språk vi använder spelar en aktiv roll i att 

producera kunskap och mening (Sjöberg red. 1999, s. 84). Språket ges en central position i 

analysen. I en diskurs analys är man inte intresserad av vad en särskild författare menar med 

just sin text utan vilket regelsystem som ligger till grund för den utsagan eller positionen. 

”Dessa framställningsordningar varierar kulturellt och historiskt […] och med olika 

paradigm. Samtidigt konstruerar de bilder av verkligheten och konstituerar objekt för 

kunskap” (Sjöberg red. 1999, s. 85). 

En diskurs innehåller de berättelser eller tolkningsramar som uppfattas som sanna 

gällande ett särskilt fenomen. Det finns ett begränsat antal diskurser på ett särskilt område. 

De är föränderliga och varierar beroende på faktorer som historia och kultur. Inom ett visst 

område finns det en hegemonisk diskurs och motdiskurser. De dominerande värderingarna 

och föreställningarna är de som återfinns i den hegemoniska diskursen. Motdiskurser är de 

som står i opposition till den hegemoniska diskursen och kämpar för att nå en hegemonisk 

ställning (Sjöberg red. 1999, s. 84, 101). Diskurser är kopplade till makt eftersom den 
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ledande diskursen har tolkningsföreträde för vad som anses vara önskvärt och normalt i ett 

samhälle. Författare från tredje världen menar att inom den feministiska diskursen så är den 

västerländska feminismen hegemonisk och deras alternativa teorier försöker att utmana den 

positionen. 

Diskursanalys kopplas ofta samman med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Den 

ontologiska utgångspunkten är att verkligheten är socialt konstruerad. Antagandet att det 

finns en objektiv bild av verkligheten ifrågasätts. Det innebär att man intar en kritisk ställning 

till det som uppfattas som självklar kunskap. Föreställningar om oss själva, andra, 

omgivningen och världen betraktas som sociala konstruktioner. ”Vår kunskap och våra 

världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten utan en produkt av våra sätt att kategorisera 

världen” (Winther Jörgensen & Phillips 2007, s. 11). Syftet är därför att förstå hur de olika 

bilderna av verkligheten har konstruerats (Sjöberg red. 1999, s. 90). Hur vi uppfattar världen 

kan variera beroende på vår sociala tillhörighet. Inom olika sociala världsbilder är olika 

handlingar naturliga. Olika världsbilder leder därför till olika sociala handlingar. 

Konstruktionen av kunskap och sanning får därför konkreta sociala konsekvenser (Winther 

Jörgensen & Phillips 2007, s. 12). Fairclough är ett av de stora namnen inom diskursanalys 

och han säger att diskurser har ett dialektiskt förhållande till samhället. De betecknar, 

konstruerar och konstituerar verkligheten genom att den ges mening samtidigt som diskurser 

formas av denna sociala verklighet. De både påverkar och påverkas av samhället (Sjöberg 

red. 1999, s. 85). 

Språket innehåller antaganden om den sociala och politiska världen. Språket och 

diskursen domineras utav de med makt och de kan därför ”tvinga på” åsikter om den sociala 

världen som passar deras egna intressen (Burnham m.fl. 2004, s. 242). ”Discourse analysis 

illuminates the dominant ideas and identifies those who legitimate these ideas. They can 

describe the main features of the dominant discourse” (Burnham m.fl. 2004, s. 247). 

En funktion av en diskursanalys är att kunna identifiera och beskriva de diskurser som 

utvinns ur en text.  

 
Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar men i en 

diskursanalys läser man inte texterna för att få veta vad författarna vill säga, utan man 

granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör respektive implicerar. 

(Sjöberg red. 1999, s. 91) 
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Jag har valt diskursanalysen eftersom jag anser att det är ett användbart angreppssätt för att 

svara på min frågeställning. Jag är inte intresserad av sanningshalten i de påståenden i 

policydokumenten utan vilket regelsystem och vilken verklighetsbild som ligger till grund för 

dokumentet. Jag vill genom det visa vilket som är det dominerande perspektivet på 

jämställdhet i dokumenten. Den metod jag använder för att analyserna texterna stämmer väl 

överens med citatet nedan: 
 

I en diskursanalys undviker man att värdera hur ”sanna” utsagor om verkligheten är för att i 

stället studera hur de uppstår, underhålls och används och undersöka deras implikationer. 

Istället för att fokusera det fenomen, som texterna syftar till att beskriva, försöker man 

besvara frågor som: Hur ser beskrivningarna ut? Vilken struktur har de? Vilka 

underliggande förutsättningar rymmer de och vad tas för givet? Vilken verklighetsbild 

bygger de på – och leder till? (Sjöberg red. 1999, s. 90) 

 

Policydokumenten är laddade med antaganden om vad som är eftersträvansvärt inom en 

organisation. Den politiska agendan kan påverkas av vad som lyfts fram och vad som inte 

lyfts fram i ett dokument. På detta sätt är ett policydokument både en reflektion av den 

ledande diskursen samtidigt som det kan legitimera en viss politik.  

I analysen kommer jag att lägga stor vikt vid vad som uppmärksammas och vad som 

inte uppmärksammas i dokumenten. Genom att uppmärksamma en aspekt kan man medvetet 

tala emot en motstående aspekt utan att behöva uttrycka det i ord. Jag kan därför tolka det 

som att ett land utgår ifrån ett eurocentriskt perspektiv på jämställdhet om de 

uppmärksammar en aspekt på ett område som är motsatt till tredje världenperspektivet. En 

tystnad kan vara mycket talande. Att inte uppmärksamma en aspekt kan vara ett sätt att 

undvika att problematisera aspekten. Jag kan därför tolka det som att ett land utgår ifrån ett 

eurocentriskt perspektiv på ett område om de inte problematiserar en aspekt som är central 

utifrån ett tredje världenperspektiv på jämställdhet.  

 

3.2 Material 
Det material som utgör empirin i den här undersökningen är som jag tidigare nämnt 

policydokument för främjandet av jämställdhet i biståndsarbetet. De är skrivna av ansvariga 

för utvecklingsbiståndet i de tre länderna. Gemensamt för policydokumenten är att de 

innehåller de mål och normer som biståndsorganisationen har att utgå ifrån i sitt arbete för att 

främja jämställdhet mellan könen. Jag har avgränsat mig till att endast använda de dokument 
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som är aktuella i dagsläget. Det innebär att de har tillkommit vid olika år och har olika lång 

giltighetstid.1 

I Sverige så är det myndigheten Sida som sköter arbetet med bistånd. Myndigheten 

arbetar självständigt men lyder under Utrikesdepartementet. Den policy som jag har 

undersökt från Sida heter ”Promoting Gender Equality in Development Cooperation” och 

finns tillgänglig på Sidas hemsida (www.sida.se, 080523). Dokumentet är skrivet på 

engelska. 

I Danmark så är det organisationen Danida och Utenriksministeriet som sköter 

biståndet. Den danska policyn för arbetet för jämställdhet i utvecklingsarbetet heter ”Gender 

Equality in Danish Development Cooperation” och finns tillgänglig på Utenriksministeriet 

hemsida (www.amg.um.dk, 080523). Dokumentet är skrivet på engelska. 

I Norge heter policydokumentet ”Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i 

utviklingssamarbeidet” och är utfärdat av Utenriksdepartementet. Även det finns att tillgå 

ifrån Utenriksdepartementets hemsida (www.regjeringen.no/nb/dep/ud, 080523). Dokumentet 

är skrivet på norska. Jag anser dock inte att det försvårar jämförelsen av länderna. Ord som 

jag funnit svårförståeliga har jag översatt för att det ska vara lätt för läsaren att hänga med i 

texten. 

 

3.3 Val av länder 
Jag har valt att undersöka de skandinaviska länderna eftersom jag tycker att de utgör en 

intressant grund för jämförelse. De har en lång historia av biståndsarbete och värderar det 

högt. De är nämligen tre av endast fem2 länder i världen som når upp till FN:s biståndsmål 

som är att länder ska donera 0,7 % av sitt BNI. Enligt siffror från OECD låg Sverige på 

1,03%, Norge på 0,89 och Danmark på 0,80% av BNP under 2006. Förutom att ligga i 

framkant när det gäller bistånd så ligger de skandinaviska länderna i topp när det gäller 

jämställdhet i världen. Alla tre länder har dessutom jämställdhet mellan könen som ett av de 

övergripande målen med utvecklingsarbetet. Jag har valt de skandinaviska länderna eftersom 

jag anser att det är troligast att jag ska kunna hitta ett tredje världenperspektiv på jämställdhet 

i just de tre länderna.  

                                                 
1 Den svenska policyn antogs 2005 och gäller till 2010. Den danska policyn antogs 2004 och gäller till 2008. 
Den norska policyn antogs 2007 och gäller till 2009. 
2 De andra två länderna är Nederländerna och Luxemburg. 
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Länderna har mycket gemensamt i sin politiska struktur. De har som jag har uppfattat det 

också en liknande politisk historia men det finns i nuläget vissa skillnader i partipolitiken. Jag 

tycker att det är intressant att se om de skillnaderna har fått någon genomslagskraft på 

jämställdhetsområdet i biståndspolitiken. I Norge har Arbeiderpartiet (som är traditionellt 

socialdemokratiskt) dominerat sedan andra världskriget. Under de senaste decennierna har 

det varit mer rörlighet mellan partierna. Vid valet 2005 fick den rödgröna koalitionen 

majoritet och den satt vid makten när policydokumentet antogs. I Sverige har 

Socialdemokraterna på liknande sätt dominerat politiken sedan andra världskriget, trots att de 

inte haft egen majoritet. Borgerliga koalitioner har haft makten vid några spridda tillfällen 

och nu senast sedan valet 2006. När det aktuella policydokumentet antogs 2005 satt en 

socialdemokraterna i regeringsställning. I Danmark har socialdemokraterna haft 

statsministerposten större delen av efterkrigstiden. Trots det har socialdemokraterna varit 

svagare än i Sverige och Norge. Danmark fick 2001 en borgligregering som var beroende av 

partiet Dansk Folkeparti (negativt inställda till EU och invandring). 2002 skapades debatt när 

regeringen skar ner biståndet till utvecklingsländerna. Biståndet låg dock fortfarande kvar på 

en mycket hög nivå. I valen 2004 och 2007 blev det inga stora förändringar. När det danska 

policydokumentet antogs var det den borgerliga regeringen som satt vid makten. 

(Nationalencyklopedin, 080517) 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel med andra ord att mätinstrumentet har 

använts noggrant (Esaiasson 2006, s.70). I en kvalitativ analys av det här slaget så kommer 

man inte ifrån problemet med tolkningar. De tolkningar som jag gör i min analys är inte 

nödvändigtvis de enda rätta tolkningarna och det är därför inte säkert att om någon som gör 

samma analys skulle komma fram till exakt samma slutsats. Reliabiliteten blir därför inte lika 

god med en kvalitativ metod som med en kvantitativ metod. Samtidigt kan en kvantitativ 

metod inte gå lika djupt in i en text, det är den kvalitativa metodens styrka. För att göra 

reliabiliteten så god som möjligt så försöker att i min analys tydligt beskriva vad jag grundar 

mina tolkningar på, alltså varför jag gör de tolkningar jag gör så att det är lätt för en läsare att 

förstå och följa min slutledningsförmåga.  

God begreppsvaliditet får man när det finns en god överensstämmelse mellan den 

teoretiska definitionen och de operationella indikatorerna. God överensstämmelse innebär 
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frånvaro av systematiska fel (Esaiasson 2006, s.63). Det är svårt i det här fallet eftersom det 

inte finns en klar modell att använda. Jag anser dock att jag har lyckats göra teorierna 

mätbara genom mitt analytiska ramverk (det presenteras i kapitel 4) eftersom jag har tagit 

hänsyn till flera olika författare och tagit ut de delar som de har gemensamt. Jag anser att det 

finns god överensstämmelse mellan de teorier som jag presenterar i mitt teorikapitel och min 

analysram. Däremot kan jag inte säga att analysramen täcker upp alla teorier som finns på 

området tredje världen feminism. Det beror på att det är ett heterogent fält och jag upplever 

det som omöjligt att föra ihop alla teorier till ett ramverk. Vidare diskussion på det här ämnet 

finns i mitt teorikapitel. 
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4 Teori 
 
 

 

Feminism. You know how we feel about that embarrassing Western philosophy? The 

destroyer of homes. Imported mainly from America to ruin nice African women. (Ama Ata 

Aidoo 1986) 

 

Den här uppsatsen binder samman två olika forskningsområden: 

utvecklings/biståndsforskning och genusforskning. Inom utvecklings/biståndsforskningen har 

ett särskilt fokus legat på utvecklingsproblem. Vilket sätt som är bästa för att främja 

utveckling har varit en omtvistad fråga på det här området. Utvecklingen på det här området 

har påverkat hur biståndspolitiken ser ut. Under åren har perspektiven, eller skolorna, avlöst 

varandra. Moderniseringsskolan, beroendeskolan och neoliberalism är exempel på viktiga 

skolbildningar på området politik och utveckling. Moderniseringsskolan ansåg att u-länderna 

behövde upprepa den västerländska moderniseringsmodellen. De utgick från analysverktyg 

byggda på europeiska och nordamerikanska studier. Beroendeskolan reagerade mot 

moderniseringsskolan och anhängarna ansåg att imperialismen hade en hämmande effekt på 

utvecklingen. I-ländernas utveckling hade skapat u-ländernas underutveckling. Roten till det 

onda var inte interna utan externa förhållanden. Anhängare till neoliberalismen anser lite 

förenklat att stat och politik stör utveckling. En fri kapitalistisk marknadsekonomi skapar 

utveckling. De organisationer som för strukturanpassningsprogram är inspirerade av 

neoliberalismen (Törnquist 1996, 52-90).  

Jag har inte hittat någon tidigare forskning som undersöker begreppet jämställdhet i 

biståndspolitiken från ett tredje världen feministiskt perspektiv, men det finns mycket 

forskning på relationen mellan västvärlden och tredje världen inom genusforskningen. 

Forskare inom genusfältet anser att utvecklingsdebatten ofta är centrerad kring män och att 

utveckling ofta definieras i materiella termer. Chandra Mohanty är en av författarna vars 

litteratur jag byggt mitt teorikapitel på. Enligt henne är det vanligt att organisationer i 

västvärlden utgår ifrån att utveckling är det särskilda utvecklingsförlopp som länderna i 

västvärlden har gått (Mohanty 1991). En feministisk inriktning som sysslar med forskning på 

det här området är postkolonial feminism. Postkolonial feminism är ett heterogent fält av 

forskare. De ställer sig kritiska till både den hegemoniska västerländska feminismen och 

bristen på uppmärksamhet kring genus inom det vanliga postkoloniala fältet. Författare inom 
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den postkoloniala feminismen kan ha mycket olika syn på feminism. Själva ordet feminism 

är ett laddat ord i den här delen av världen eftersom det anses vara starkt förknippat med 

västerländska värderingar. Vissa författare vill på grund av det inte ens använda sig av ordet 

feminism utan väljer att ha andra namn på sina teorier. ”Africana womanism” är ett exempel 

på det. Det som är gemensamt för postkolonial feminism är att de utgår från frågeställningar 

kring effekter av kolonialism, imperialism och motståndsrörelsen. Det handlar om 

djupgående effekter av ”Europas erövringshistoria” (Mohanty 2007, s. 9). 

Kön och etnicitet är två begrepp som är centrala ur ett postkolonialt feministiskt 

perspektiv. Begreppen fungerar på likartade sätt. Begreppet kön rymmer både det biologiska 

könet och det s.k. sociala könet. I biologiskt kön ryms de fysiska skillnaderna mellan män 

och kvinnor. Det sociala könet rymmer de beteendemässiga skillnaderna mellan män och 

kvinnor, alltså vad som anses vara kvinnligt och mannligt beteende. Inom feminismen ses 

socialt kön och etnicitet som sociala konstruktioner. Manligt och kvinnligt är dikotomier 

vilket betyder att kategorierna endast kan definieras i förhållande till varandra. På samma sätt 

skapas etniska kategorier. Särdragen blir tydliga endast när kulturer ses i förhållande till 

varandra (Gemzöe 2006, s. 149f).  

Etnocentrism är ett annat begrepp som är centralt i postkolonial feminism. Det innebär 

att författare beskriver andra kulturer med hjälp av sin egen kulturs värderingar. Det får ofta 

som resultat att de andra kulturerna framstår som underlägsna den egna. Etnocentrism präglar 

sedan kolonialtiden västerlandets perspektiv på andra kulturer. I de teorier som följer i det här 

kapitlet är begreppet eurocentrism centralt. Begreppet betyder att andra kulturer beskrivs med 

västerländska eller Europeiska värderingar. Androcentrism är begreppet för samma fenomen 

när det används för att beskriva skillnaden mellan könen. De två liknande tankesätten ligger 

bakom västvärldens herravälde över andra kulturer och patriarkatets makt över kvinnor. I 

båda fallen blir resultatet att de som inte är män eller inte är vita ses som ”de andra”, de som 

är avvikande och underlägsna. Kvinnor i tredje världen är därför utsatta för ett dubbelt 

förtryck (Gemzöe 2006, s. 151f). 

De feministiska tänkare som utgår ifrån ett tredje världenperspektiv är som jag varit 

inne på tidigare inte en homogen grupp. Det finns inte en tredje världen feminism utan det 

finns flera. Det är en pluralistisk feminism. Teorierna går under olika benämningar men jag 

kommer ändå använda tredje världen feminism som en övergripande term. På samma sätt 

använder jag västerländsk feminism som en övergripande term på de olika riktningarna av 

feminism som är vanligast i västvärlden, framför allt liberalfeminism och radikalfeminism. 
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Det finns inte en klar formad mall av tredje världen feminism som jag kan använda i 

min analys. Jag har därför valt att själv sammanställa ett analytiskt ramverk. Jag använder 

mig av tre författare som är inflytelserika på det här området Obioma Nnaemeka, Cleonora 

Hudson-Weems och framför allt Chandra Mohanty. Mohanty är som jag har uppfattat en av 

de främsta tänkarna på det här området och hennes texter har fått stora reaktioner. Jag har valt 

att även använda mig av två andra författare eftersom det ger mig möjligheten att få en 

bredare bild av fältet och inte bara en enskild författares åsikt. Eftersom fältet är så heterogent 

så kommer min analysram ändå inte att täcka in alla åsikter som tredje världen feminister har. 

Att göra en analysram som kan sägas innefatta alla teorier på det här området är en 

överväldigande uppgift och jag har därför valt att skapa ett ramverk av de centrala idéer som 

det tre författarna har gemensamt. Jag kommer först att gå igenom de centrala delarna i 

författarnas texter var för sig innan de sammanfogas till ett analytiska ramverk.  

 

4.1 Obioma Nnaemeka  
Obioma Nnaemeka är en afrikansk feminist som i förordet till boken ”Sisterhood, 

feminisms and power” kortfattat har beskrivit några av de viktigaste gemensamma 

utgångspunkterna inom det pluralistiska fältet. Nnaemeka säger att tredje världen feminism 

ofta utgår ifrån kritik av den västerländska feminismen. Det beror på att den diskursen har 

varit så dominerande inom jämställdhetsdebatten. Jag ska i den här delen kortfattat beskriva 

de viktigaste av de gemensamma åsikterna som Nnaemeka presenterar i boken (Nnaemeka 

red. 1998, s. 5). 

Olika kulturer prioriterar olika saker det finns flera exempel på det. Ett illustrerande 

exempel är moderskapet. Moderskap har en mer framträdande roll i den afrikanska kulturen. 

”Maternal politics” ses inte som icke-feministiskt i tredje världen feminism så som det kan 

göra i viss västerländsk feminism. Ett annat exempel är att tredje världen feminism är mer 

inriktat på överlevnad när västerländsk feminism prioriterar valfrihet. De riktigt fattiga 

kvinnorna i tredje världen har svårt att relatera till valfrihet (Nnaemeka red. 1998, s. 6-7). 

Västerländsk feminism separerar könen när det gäller kvinnofrågor. Tredje världen 

feminism vill inte exkludera männen från kvinnofrågorna. Tvärtom så inbjuder de män att 

delta för att lösa problemen och skapa förändring i samhället. Nnaemeka anser att 

västerländsk feminism och tredje världen feminism använder olika språk. När tredje världen 

feminister talat om samarbete och kompromiss talar västerländska feminister om att ta isär 
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och splittra. Partnerskapet mellan könen är enligt Nnaemeka ett tema i många kulturer i tredje 

världen (Nnaemeka red. 1998, s. 8-10). ”African feminism’s resistance to gender separatism 

is less a reaction against Western feminism and more a manifestation of the cross-gender 

partnership that is a prominent and time-tested feature of African cultures- a partnership that 

is reinforced by colonialist and imperialist threats” (Nnaemeka red. 1998, s. 9).  

Till sist så tar tredje världen feminister avstånd från att västerländska begrepp och 

koncept anses vara globalt applicerbara. Sexuella trakasserier är ett exempel på ett sådant 

begrepp som enligt Nnaemera inte kan appliceras på de kulturer i tredje världen där beröring 

inte har samma laddade värde som i västvärlden (Nnaemeka red. 1998, s. 8-9).  

 

4.2 Cleonora Hudson-Weems  
Cleonora Hudson-Weems är en av grundarna av det som kallas ”Africana womanism”, hon 

myntade termen 1987. Hudson-Weems är en av de som inte vill använda termen feminism 

utan anser att det afrikanska folket behöver ett eget namn som ett led i att identifiera sina 

egna behov och sätta en egen agenda. Det är det första steget för att nå total likhet mellan 

människor (Nnaemeka red. 1998, s. 451). Africana womanism är en ideologi som är skapad 

och designad för alla kvinnor med afrikanskt ursprung. Perspektivet är grundat på afrikansk 

kultur och fokus ligger på afrikanska kvinnors unika erfarenheter, deras kamp, behov och 

önskemål (Nnaemeka red. 1998, s. 154-155). Hon beskriver att det finns ett problem mellan å 

ena sidan afrikanska kvinnors försök att vara autentiska och trogna sin kultur och å andra 

sidan feminism. En viktig fråga att ställa är: 

 
What is the relationship between an Africana woman and her family, her community and 

her career in today’s society that emphasizes – in the midst of oppression, human suffering 

and death – the empowerment of women and individualism over human dignity and rights? 

(Nnaemeka red. 1998, s. 149) 

 

Hudson-Weems argumenterar för att feminismens teoretiska koncept där kön är det primära i 

kvinnors kamp är svår för afrikanska kvinnor att identifiera sig med. De definierar sig därför 

inte som feminister. Hon uttrycker vidare att det är ett koncept som känns naturligt för 

kvinnor som inte har upplevt etnicitet som ett hinder på det sätt som afrikanska kvinnor har. 

Som anledning av detta vänder sig fler och fler afrikanska kvinnor ifrån feminismen eftersom 

den inte reflekterar deras erfarenheter (Nnaemeka red. 1998, s. 154).  
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The Africana womanist […] is significantly different from mainstream feminist, 

particularly in her perspective on and approach to issues in society. This is to be expected, 

for obviously their historical realities and present stance in society are not the same. 

Africana women and white women come from different segments of society and, thus, 

feminism as an ideology is not equally applicable to both. (Nnaemeka red. 1998, s. 154) 

 

Den svarta kvinnans position är komplex eftersom det finns flera faktorer som påverkar deras 

underordning utöver kön och det är framför allt etnicitet och klass. Hudson-Weems citerar i 

det fallet Filomina Chioma Steady som trycker särskilt på den senare faktorn klass. Den stora 

majoriteten av afrikanska kvinnor är fattiga. De kan därför inte identifiera sig med ett 

medelklassperspektiv. För kvinnor i tredje världen är det inte män som är det primära hindret 

utan det är det ojämlika systemet som skapat och underhåller deras fattigdom. Det är 

fattigdom och förtryck på grund av etnicitet som är de främsta hinder för överlevnad för 

dessa kvinnor. Det etniska förtrycket har producerat en situation med ekonomiska 

institutioner som är negativt inställda till svarta personer, särskilt svara kvinnor. Steady 

menar därför att det inte är så enkelt som att svaret finns i antingen kön, klass eller etnicitet 

då de olika faktorerna interagerar och skapar ett kastliknande system (Nnaemeka red. 1998, s. 

151). 

Feminismens historia är de vita kvinnornas historia. Termen skapades av vita kvinnor 

för att möta den gruppens behov. Feminismen placerar alla kvinnors historia under vita 

kvinnors historia vilket Hudson-Weems menar tyder på en sorts arrogans. Hudson-Weems 

menar att det finns ett konsensus i det afrikanska samhället att den feministiska rörelsen är 

den vita kvinnans rörelse och det beror främst på två saker. Afrikanska kvinnor ser inte 

mannen som det primära hindret på det sätt som västerländska feminister gör. Afrikanska 

män inte har haft samma möjlighet att förtrycka kvinnor eftersom de inte har haft samma 

institutionaliserade makt. De primära hindren är istället förtryckande krafter i samhället. Den 

andra anledningen är att afrikaner på det hela stora är gräsrotspersoner som är skeptiska till 

stora organisationer som är skapade, styrda och kontrollerade av vita. Hon grundar det 

uttalandet på att organiserade grupper från västvärlden generellt sett har haft svårt att sporra 

majoriteten av det afrikanska folket. Hudson-Weems menar dock att afrikanska kvinnor visst 

har bekymmer med afrikanska män som behöver adresseras. Det är av yttersta vikt att de 

bekymren behandlas inom den afrikanska kulturens kontext inte med ett främmande 

teoretiskt ramverk. (Nnaemeka red. 1998, s. 155-157)  
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4.3 Chandra Mohanty  
Chandra Mohanty är en av de mest inflytelserika tänkare inom tredje världen feminismen. 

Hon är själv född i Indien och skiljer sig därför från Hudson-Weems på det sättet att hon inte 

enbart utgår från Afrika. Hennes texter är tydligt färgade av postkolonialt tänkande. I Under 

western eyes beskriver Mohanty att tredje världen feminism har två simultana projekt att 

bedriva, att kritisera den hegemoniska västerländska feminismen och att formulera en 

autonom strategi som är grundad på geografiska, historiska och kulturella premisser. I Under 

western eyes fokuserar hon på det första av de två projekten, att kritisera den hegemoniska 

västerländska feminismen (Mohanty 1991, s. 51). Texten fick stor genomslagskraft och har 

bidragit till att skapa debatt på det här området. Det är därför som Mohantys texter står för 

den största delen av mitt teoretiska perspektiv.  

Mohanty är medveten att västerländsk feminism precis som tredje världen feminism 

inte är homogen när det gäller mål, intressen och analys. Hon menar dock att de producerar 

liknande effekter genom att kodifiera det icke-västerländska som det avvikande eller som ”de 

andra” (Mohanty 1991, s. 53). 

 

4.3.1 Kritik av etnocentrisk universalism 

Mohanty är mycket kritisk till det sätt som kvinnor används som en homogen analyskategori 

i västerländska feministiska texter. Hon vill visa hur etnocentrisk universalism skapas genom 

västerländsk feministisk analys. Kvinnor i tredje världen behandlas som en homogen grupp 

som oavsett klass och etnicitet har identiska intressen och önskemål. Det är naturligtvis ett 

felaktigt antagande (Mohanty 1991, s. 52). 

 
Av samma skäl som västerländska eller vita kvinnor inte kan definieras som en homogen 

intressegrupp är det inte heller möjligt att automatiskt betrakta tredje världens kvinnor som 

en enhetlig grupp. Allianser och avgränsningar mellan klasser, religioner, sexualiteter och 

historier är ofrånkomligen interna delar av dessa grupper.  (Mohanty 2003, s. 64) 

 

Att behandla kvinnor i tredje världen som en kategori grundar sig på ett antagande om att det 

finns ett förtryck som ser likadant ut för alla. Det kvinnliga subjektet definieras endast genom 

genusidentitet och inte socialklass tillhörighet eller etnicitet. Genus blir det som kategoriserar 

kvinnor som grupp. Antagandet om ett gemensamt förtryck resulterar i att tredje världens 

kvinnor ses som maktlösa, exploaterade och sexuellt trakasserade. Det är karakteristiskt att 
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kvinnor i tredje världen definieras som objekt. Det innebär att de definieras genom det sätt 

som de påverkas eller inte påverkas av en viss situation och system (Mohanty 1991, s. 57). 

De skapar kvinnor utan aktörskap och utan röst. Mohanty önskar istället en annan definition 

av tredje väldens kvinnor som uppmärksammar deras komplexa historia och kamperna mot 

förtrycket istället för att enbart se dem som förtryckta (Mohanty 2003, s. 245).  

Mohanty beskriver att det finns flera sätt som författare försöker att finna en 

universalism i kvinnans underordnade position i samhället. Det handlar något förenklat om 

att inte ta hänsyn till begrepp och fenomens kontext. Mohanty använder ett exempel med 

kvinnor som bär slöja. Förekomsten av slöja kan generaliseras till att innebära 

kvinnoförtryck. Enligt Mohanty så är det kontexten som avslöjar vad slöjan egentligen 

betyder. Det finns olika förklaringar till slöjan i olika kulturer och det är inte nödvändigtvis 

så att den är påtvingad. På liknande sätt används ibland begrepp som arbetsfördelning, 

äktenskap och familj för att beskriva och förklara förtryck. Problemet är när begreppen 

används som att de är universellt applicerbara och inte behöver definieras. Begreppen 

separeras från deras lokala, kulturella och historiska kontext. Begreppet arbetsfördelning ser 

så olika ut i olika omgivning och historiskt att behöver därför tydligt definieras. Endast 

företeelsen av att det finns arbetsfördelning inte ett bevis för att det existerar kvinnoförtryck, 

det är bara en deskriptiv kategori utan förklaringskraft menar Mohanty. För att det ska kunna 

förklara kvinnoförtryck måste det finnas ett värde bakom arbetsfördelningen och det krävs 

därför lokal kontextanalys av arbetsfördelningen mellan könen. Mohanty säger att hon inte är 

emot användning av generaliseringar om de är försiktiga, historiska specifika och känsliga för 

den komplexa verkligheten (Mohanty 1991, s. 66-68).  

När kvinnor i tredje världen presenteras som en social kategori så är det vanligt att 

författare använder fixerade indikatorer som ger en ytlig bild. Vanliga indikatorer på kvinnors 

sociala status är livslängd, näringsintag, utbildningsnivå, fertilitet och inkomst. De ger inte en 

tillräckligt djupgående bild av kvinnornas vardagliga liv och deras egentliga välmående. Den 

historiska och komplexa verkligheten går inte att nå genom att studera de fixerade faktorerna, 

eller som Mohanty uttrycker det: ”Våra definitioner, beskrivningar och tolkningar av det 

feministiska engagemanget hos tredje världens kvinnor måste vara både historiskt specifika 

och dynamiska – inte frusna i tiden” (Mohanty 2003, s. 64). Enligt Mohanty frodas 

stereotyper om kvinnor i tredje världen i västerländsk feminism. Det är vanligt att vissa 

tragiska kvinnoöden får representera samtliga kvinnor i en kultur. Som exempel tar Mohanty 

upp hemgiftsrelaterade dödsfall och kvinnoarbetare i indonesiska Nike-fabriker:  
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Dessa kvinnor ses inte i deras vardagliga liv (vilket man gör när det gäller euroamerikanska 

kvinnor) – bara i stereotypa termer. När det handlar om kvinnor utanför Europa och USA 

blir skillnadsbegreppet statiskt, varvid alla motsägelser och kontexter förbigås.  

(2003, s. 265) 

 

Resultatet av att kvinnor betraktas som en förtryckt grupp innebär för Mohanty att 

västerländska feminister sätter in sig själva i en annan kontext när de beskriver kvinnor i 

tredje världen. Hon kallar det för ett kolonialistiskt drag. De strukturer som existerar i tredje 

världen definieras som underutvecklade, medan det västerländska samhället står för 

utveckling. Förtryck kategoriseras på en skala efter västerländska värderingar som leder till 

intrycket att tredje världen inte har utvecklats lika mycket som västvärlden. Västerländska 

kvinnor framställs som sekulariserade befriade och i kontroll över sina liv (något som om det 

var sant skulle innebära att det inte fanns något behov för feminism längre). Kvinnor i tredje 

världen framställs som offer (Mohanty 1991, s. 55). I Under western eyes försöker Mohanty 

att: ”…synliggöra den diskursiva maktens operationer och uppmärksamma det som ständigt 

utelämnas i den feministiska teorin, nämligen den materiella komplexiteten, realiteten och 

aktörskapet hos tredje världens kvinnor” (Mohanty 2003, s. 257).  

 

4.3.2 Kritik av kapitalismen 
Den överväldigande delen av fattiga personer i världen är kvinnor och flickor. De utför två 

tredjedelar av världens arbete men tjänar mindre än en tiondel av världens inkomster. 

Mohanty är av åsikten att den globala liberala kapitalismen skapar stora orättvisor framför 

allt för kvinnor och flickor i tredje världen. De blir hårt drabbade av miljöförstöring, krig, 

svält, privatiseringar, avregleringar, nedskärningar inom välfärdsstaten och 

omstruktureringen av betalt och obetalt arbete – faktorer som Mohanty förknippar med 

transnationella organisationer som Världsbanken, IMF och WTO (Mohanty 2003, s. 260). 

  
Det är i första hand på de kroppar och liv som tillhör kvinnor och flickor i tredje världen 

[…] som den globala kapitalismen ristar sitt manuskript. Därför är det också genom att 

uppmärksamma och teoretisera erfarenheterna hos dessa grupper av kvinnor och flickor 

som vi kan avmystifiera och avslöja kapitalismen som ett sexistiskt och rasistiskt system 

samt finna formerna för ett antikapitalistiskt motstånd. (Mohanty 2003, s. 261) 
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Mohanty tycker att den första världen ignorerar det maktförhållande som finns mellan första 

och tredje världen. När Mohanty i Feminism without boundaries  förklarar syftet med texten 

Under western eyes skriver hon att hon efterlyser lokalt förankrade specifika analyser som 

knyter an till större ekonomiska och politiska strukturer. Mohantys analytiska ramverk består 

förutom kritik mot eurocentrismen också av kritik av kapitalismens strukturer:  
 

I själva verket har svarta, vita och andra kvinnor i tredje världen historiskt påverkats på helt 

skilda sätt av arvet efter den moderna epokens euroamerikanska hegemoni – ett arv av 

slaveri, tvångsförflyttningar, plantage- och kontraktsarbete, kolonialism, imperialistiska 

erövringar och folkmord. Feminister i tredje världen har på dessa grunder efterlyst en ny 

historieskrivning som utgår från de färgade och postkoloniala folkens vardagliga 

överlevnadsstrategier, platser och kamphistorier (Mohanty 2003, s. 68) 

 

Hon försöker att arbeta på ett sätt som ”uppmärksammar vardagslivets mikropolitik och de 

globala ekonomiska och politiska processernas makropolitik” (Mohanty 2003, s. 256). De 

globala strukturerna fungerar på ett sätt som förvärrar könsrelaterade och etniska 

ojämlikheter och i världen (Mohanty 2003, s. 256).  

 
Den fråga vi idag bör ställa oss handlar […] om hur västvärlden befinner sig inuti alla 

platser och ständigt omstrukturerar dem i ras- och könstermer. […] Globaliseringen innebär 

en kolonisering av människors liv i världen över, och vi är därför i behov av ett 

antiimperialistiskt, antikapitalistiskt och kontextualiserat feministiskt projekt som exponerar 

och synliggör de överlappande förtrycksformer som kvinnor utsätts för. Dagens aktivister 

och forskare måste också identifiera de former av kollektivt motstånd som kvinnor utövar i 

sina vardagliga liv. Det är denne specifika exploatering, dessa kvinnors potentiella 

privilegium och deras solidaritet, som kan ligga till grund för skapandet av en frigörande 

politik. (Mohanty 2003, s. 262) 

 

Mohanty går inte in djupare på exakt hur dessa strukturer ser ut eller hur de fungerar. Det 

framkommer att hon ser den liberala kapitalismen som problematisk men det är svårt att få 

grepp om exakt hur strukturerna förvärrar kvinnornas situation. Resonemanget kan ses som 

enbart övergripande och ytligt. Det står dock klart att det är ett mycket viktigt område i 

Mohantys arbete, speciellt i hennes senare texter. Jag väljer därför att ta med det i uppsatsen 

medveten om att det inte ger en ingående förståelse av hur den liberala kapitalismen förvärrar 

kvinnors situation i tredje världen. 
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4.4 Analytiskt ramverk 
Uppsatsens analytiska ramverk består av fem olika områden som länderna bör ta hänsyn till i 

biståndsarbetet för att jag ska anse att de utgår ifrån ett tredje världenperspektiv på 

jämställdhet. Länderna bör viddkänna att kvinnor i tredje världen har unika erfarenheter och 

prioriteringar. Strategin för främjande av jämställdhet bör ta sin utgångspunkt i den lokala 

kontexten. Länderna bör vidkänna att kvinnor i tredje världen är en differentierad grupp. De 

bör uppmuntra samarbete mellan könen. De bör vidkänna att förtryckande globala politiska 

och ekonomiska strukturer påverkar kvinnor i tredje världen på ett negativt sätt. 

 

4.4.1 Vidkänna unika erfarenheter och prioriteringar 
Olika erfarenheter leder till olika prioriteringar. Kvinnor i tredje världens har unika 

erfarenheter som har lett till att de har andra prioriteringar än de vita medelklasskvinnor som 

den västerländska feminismen främst utgår ifrån. Exempel på skillnader är att överlevnad är 

en överordnad prioritering för de riktigt fattiga kvinnorna. Förutom kön påverkas kvinnor i 

tredje världens underordning framför allt av etnicitet och klass, två faktorer som inte ges 

något utrymme i den västerländska feminismen 

 

4.4.2 Utgångspunkt i den lokala kontexten 
Den afrikanska feminismen är emot att teoretiska begrepp och koncept används som att de är 

universellt applicerbara. Eftersom kvinnor i tredje världens situation är så komplex går det 

inte att analysera den afrikanska kulturen med ett främmande teorietiskt ramverk som den 

västerländska feminismen är. Fenomen måste behandlas utifrån den afrikanska kontexten. 

Olika kulturer har olika värdesystem, de värden och normer som finns västvärlden behöver 

inte nödvändigtvis vara samma värden som de har i olika kulturer i tredje världen. Det skapar 

olika utgångspunkter. 

 

4.4 3 Förmedla en differentierad bild av kvinnor i tredje världen 
Enligt tredje världen feminismen gör västerländska feminister allt för ofta antaganden om att 

det finns ett förtryck som ser likadant ut för alla kvinnor i tredje världen. Det finns seglivade 

stereotyper för hur kvinnornas i tredje världens liv ser ut. Kvinnorna ses som objekt och 

maktlösa offer utan något aktörskap. Enskilda tragiska kvinnoöden får representera hela 
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gruppen kvinnor i tredje världen istället för att uppmärksamma att det är en diversifierad 

grupp precis som kvinnor i västvärlden är.  

 

4.4.4 Uppmuntra samarbete mellan könen 
I den västerländska feminismen är det vanligt att män beskrivs i fientliga termer. I den 

afrikanska kulturen är samarbete mellan könen vanligare. Det är ett resultat av de 

överlappande förtrycksformerna som innebär att det inte är de inhemska männen som utgör 

de enda hindren för jämställdhet. Samarbete mellan män och kvinnor är sedan långt tillbaka 

ett inslag i den afrikanska kulturen. Därför exkluderas inte män ifrån kvinnofrågorna utan 

erbjuds att samarbeta för att skapa förändring.  

 

4.4.5 Vidkänna förekomsten av förtryckande globala strukturer 
Det finns ett maktförhållande mellan första och tredje världen som ofta ignoreras. Det är 

viktigt att inte ignorera utan vidkänna och synliggöra att det finns överlappande 

förtrycksformer som påverkar kvinnor i tredje världen på ett sätt utan motsvarighet i 

västvärlden. Det historiska arvet av euroamerikanska hegemonin med slaveri, kolonialism 

och imperialistiska erövringar har påverkan än idag. De förtryckande strukturerna utgör svåra 

hinder för kvinnor i tredje världen. De lokalt förankrade analyserna bör därför knyta an till 

större ekonomiska och politiska strukturer. 
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4.5 Analysschema 
I nästa kapitel genomför jag en 

diskursanalys av 

policydokumenten för att avgöra 

hur länderna förhåller sig till de 

fem områdena i analysramen. För 

att det ska vara tydligt vilka 

slutsatser jag drar om länderna 

kommer jag att använda ett 

analysschema. Det ifyllda 

analysschemat presenteras i 

kapitel 6. Förutom ökad tydlighet 

av min analys så kommer 

analysschemat att underlätta 

jämförelsen av länderna på de olika områdena. På varje område ger jag länderna ett betyg. 

Kategorierna är hög, medel och låg. ”Hög” innebär att landet har tagit stor hänsyn till det 

aktuella området. ”Låg” innebär att landet har visat liten eller ingen hänsyn till det aktuella 

området. Om landet tar viss hänsyn till det aktuella området hamnar det i ”medel” kategorin. 

I samband med att ett land får ett betyg så kommer jag att föra en diskussion om vilka 

grunder som ligger till grund för det betyget. 

 Hög Medel Låg 

Vidkänner unika 

erfarenheter 

   

Tar utgångspunkt i den 

lokala kontexten 

   

Förmedlar differentierad  

bild av kvinnor 

   

Uppmuntrar  samarbete 

mellan könen  

   

Vidkänner globala 

strukturer 

   

Tabell 4.1: Analysschema    

Gränsdragning kan vara problematiskt i en sådan här analys därför är jag tydlig med de 

grunder jag har för att sätta ett betyg på ett område. För att ett land ska få ”hög” på ett område 

så ska policydokumentet visa att landet har tagit hänsyn till den eller de viktiga aspekterna på 

det området. Om policydokumentet visar att landet tagit hänsyn till några av de viktiga 

aspekterna på ett område men utelämnar eller motsäger någon eller några av de andra ges 

betyget ”medel”. Om policydokumentet inte visar att landet tagit hänsyn till någon av 

aspekterna på ett område eller talar emot dem ges betyget ”låg”.  
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5 Redovisning och analys 
 
I detta kapitel sker analysen av ländernas policydokument. Jag kommer att gå igenom 

länderna ett i taget och med citat och referat avgöra hur de ställer sig till de fem områdena i 

mitt analytiska ramverk. Varje del avslutas med ett betyg. Sammanfattningen av ländernas 

betyg och svaret på mitt syfte följer i kapitel 6. 

 

5.1 Sverige  

5.1.1 Vidkänna unika erfarenheter och prioriteringar 

För att avgöra vilka prioriteringar som ligger till grund för Sveriges arbete för jämställdhet 

har jag tittat på vad som uppges vara de främsta anledningarna till att arbeta för jämställdhet. 

Det framkommer att en av de främsta anledningarna för att arbeta för jämställdhet mellan 

könen och det är att reducera fattigdomen i länderna: 

 
Gender equality is at the centre of Sida’s mission to promote and create conditions for 

poverty reduction in partner countries.[…] Gender discrimination is one of the mail causes 

of poverty, and a major obstacle to equitable and sustainable global human development. 

[…] This means that gender equality is a necessary building block for eliminating poverty. 

(Sida 2005, s. 4-5) 

 

Det som står överst i Sveriges biståndsarbete är alltså att bekämpa fattigdomen. Det tyder på 

att de tar hänsyn till de erfarenheter av fattigdom som präglar en stor del av kvinnorna i tredje 

världen. Det innebär att överlevnad är en överordnad prioritering. Sverige utgår inte från ett 

medelklass perspektiv i sitt arbete eftersom de uppfattar att kvinnor omöjligt kan bry sig om 

sina demokratiska rättigheter om de inte kan säkra sin familjs överlevnad. 

Den komplexa situation med flera olika förtrycksformer som kvinnor i tredje världen är 

utsatta för uppmärksammas inte i det här dokumentet. Det nämner inte de erfarenheter som 

kvinnor i tredje världen har av dubbelt eller multipelt förtryck på grund av etnicitet och/eller 

klass. Det dubbla eller multipla förtrycket är en mycket viktig aspekt i mitt analytiska 

ramverk, något som författarna har tryckt särskilt mycket på i sina arbeten. 
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Sammanfattningsvis så anser jag inte att Sverige utgår från ett medelklassperspektiv i 

sitt arbete. Dokumentet visar att Sida tar hänsyn till kvinnornas unika erfarenheter av 

fattigdom men de uppmärksammar inte kvinnornas komplexa erfarenheter av dubbelt 

förtryck. Eftersom det är en mycket viktig aspekt på det här området så har det gjort 

gränsdragningen mycket svår. Jag anser dock att det är en av de främsta skillnaderna mellan 

ett eurocentriskt och tredje världenperspektiv på jämställdhet och därför anser jag inte att 

Sverige vidkänner de unika erfarenheterna och prioriteringarna och får betyget låg. 

 

5.1.2 Utgångspunkt i den lokala kontexten 

Det här området handlar om att avgöra om Sverige tar sin utgångspunkt för hur jämställdhet 

ska främjas i den lokala kontexten. En viktig aspekt är dessutom att uppmärksamma att olika 

kulturer har olika värdesystem. Det finns mycket som talar för att Sverige tar stor hänsyn till 

kontexten. Ett intressant citat följer nedan:  
 

Gender equality is about the relationship between women and men, girls and boys. The 

societal context is therefore important for how gender equality should be promoted. The 

interpretation of key concepts and the historic background that has shaped the relationships 

between women and men, and between girls and boys, are context-specific and based on 

very different value systems and structures in different countries. (Sida 2005, s. 6) 

 

Citatet ovan är en av fem punkter för hur det svenska arbetet för jämställdhet ska gå till. Att 

identifiera den sociala kontexten och sedan arbeta efter den är viktig stomme i deras arbete. 

De uppmärksammar att relationen mellan män och kvinnor, pojkar och flickor beror på den 

sociala kontexten som i sin tur beror på den historiska bakgrunden. Dessutom har olika länder 

väldigt olika strukturer och värdesystem som påverkar relationen mellan könen.  

 
Gender mainstreaming therefore always begins by analysing the gender equality situation in 

a specific context, and identifying relevant areas for further collaboration as well as the 

appropriate approach to use. […] Sida should make sure that actions taken to support 

gender equality are aligned with, and developed within, the national context.                  

(Sida 2005, s. 7, 11) 

 

Sverige tar hänsyn till den nationella kontexten när de utarbetar en strategi. En situation ska 

analyseras i sin specifika kontext och Sida ska säkerställa att aktionen går i linje med och är 
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utarbetad inom den nationella kontexten. De applicerar alltså inte ett västerländskt ramverk 

på den afrikanska kontexten.  

Sammanfattningsvis så anser jag att det Sverige arbetar efter normer där den nationella 

sociala kontexten är mycket viktig. De inser att historisk bakgrund och lokala värdesystem 

utgör olika grunder för arbetet. Sida ska säkerställa att aktioner är förankrade i den lokala 

kontexten. De applicerar inte ett västerländskt ramverk på tredje världen. Sverige får därför 

betyget hög.  

5.1.3 Förmedla en differentierad bild av kvinnor i tredje världen 

För att avgöra om dokumentet skildrar en stereotypisk bild av kvinnor i tredje världen utgår 

jag dels ifrån om de beskriver kvinnornas situation i stereotypiska termer och dels ifrån om 

de utgår ifrån att det finns ett förtryck som ser likadant ut för alla kvinnor i tredje världen. 

I det svenska dokumentet så beskrivs inte hur kvinnornas situation i tredje världen ser ut 

i detalj utan det står att… ”women and men still have different levels of access to power, 

resources and possibilities of making choices in their lives” (Sida 2005, s. 5). Citatet är inte 

enbart riktat till kvinnor i tredje världen utan kan appliceras på alla samhällen i världen och 

ger därför inte en bild av kvinnor i tredje världen som mer offer än världens andra kvinnor. 

De tragiska kvinnoöden som ofta kan stå som representanter för alla kvinnor i tredje världen 

skildras inte i det här dokumentet. 

Något som talar för att Sverige ser att det finns skillnader i kvinnors situationer i olika 

kulturer är att de utgår ifrån att värdesystem och strukturer ser olika ut i olika länder och att 

tolkning av bakgrunden till relationerna mellan könen därför är nödvändig (Sida 2005, s. 6). 

Det finns inget som tyder på att Sverige utgår ifrån antaganden att förtrycket ser likadant ut 

för alla kvinnor i tredje världen. 

Den stereotypiska och negativa bilden av kvinnor i tredje världen som aktörslösa offer 

representeras inte i det här dokumentet. Tragiska kvinnoöden representerar inte hela den 

diversifierade gruppen kvinnor i tredje världen. Det finns inget som tyder på att de anser att 

förtrycket ser likadant ut för alla kvinnor i tredje världen. Jag anser att dokumentet förmedlar 

en differentierad bild av kvinnor i tredje världen och Sverige får därför betyget hög.    
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5.1.4 Uppmuntra samarbete mellan könen 

För att avgöra hur Sverige ställer sig till samarbete mellan könen undersöker jag om de 

uppmuntrar inkludering av männen för att skapa jämställdhet mellan könen.  

Den fientliga inställning till män som feminister i tredje världen tycker att västerländska 

feminister ofta har illustreras inte i det här dokumentet, men inte heller uppmuntras tydligt 

samarbete mellan könen. Jag upplever att de främsta fienderna mot jämställdheten enligt det 

svenska dokumentet är orättvisa strukturer och maktförhållanden. Hindren i samhället kan 

vara av “…political, economic, social, educational, cultural and religious…” art (Sida 2005, 

s. 6).  

Könsroller utgör också ett hinder för jämställdhet.  I dokumentet står det att stereotyper 

om hur de två könen ska bete sig fungerar hämmande på jämställdhet mellan könen:  

 
Gender stereotypes often block this process, for men as much as for women. […] Sida will 

support actions oriented towards men’s roles and understanding of masculinity as a mean of 

strengthening a rights perspective on gender equality. (Sida 2005, s. 6) 

 

Sverige anser att det krävs förändringar i de stereotyper som finns för båda män och kvinnor. 

Männens roll och maskulinitet behöver förändras. I det här fallet har det varit särskilt svårt att 

göra en gränsdragning. Jag tolkar det som att dokumentet inkluderar män och pojkar att 

arbeta med att förändra de traditionella könsrollerna. De uttrycker dock inte tillräckligt tydligt 

att det krävs samarbete mellan könen för att jag ska anse att det borde vara ett högt betyg.  

Jag anser att Sverige uppmuntrar samarbete mellan könen och får därför betyget hög. 

 

5.1.5 Vidkänna förekomst av förtryckande globala strukturer 

Författarna i tredje världen ställer sig mycket kritiska till de globala politiska och ekonomiska 

strukturerna och den liberala kapitalismen som enligt dem förvärrar både etniska ojämlikhetet 

och könsojämlikheter. Jag ska undersöka hur Sverige ställer sig till de globala ekonomiska 

och politiska strukturerna.  

I dokumentet uppmärksammas att det finns strukturer som arbetar mot jämställdheten 

mellan könen: 

 
Power structures are fundamental for working towards equality between women and men, 

girls and boys. Unequal power relations have created structural obstacles for women and 
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girls in all spheres of society. […] Sida should therefore consider and act upon unequal 

power relations between and among women and men, as well as the structural causes and 

frameworks of these power relations. (Sida 2005, s. 6) 

 

I citatet ovan framgår det inte vad det inte riktigt vad det är för strukturer som ses som hot 

mot jämställdheten - globala strukturer eller lokala inhemska strukturer som diskriminerar 

kvinnor. Citatet nedan visar i alla fall att de strukturer som de fokuserar på är de strukturer 

som är knutna till den lokala kulturen: 

  
Sida should always contribute to removing constraints for women’s and girls’ full 

participation within the economy, whether these barriers are based on social norms, 

religious values, or legal practice. (Sida 2005, s. 7) 

 

Det finns inget som talar för att Sverige anser att de globala politiska och ekonomiska 

strukturerna medför negativa effekter för kvinnor och flickor i tredje världen. De nämner inte 

de att det förekommer överlappande förtrycksformer eller att det finns ett arv av 

koloniseringen. Eftersom det överhuvudtaget inte uppmärksammas anser jag att Sverige inte 

vidkänner förekomsten av förtryckande globala strukturer och får därför betyget låg. 

5.2 Danmark  

5.2.1 Vidkänna unika erfarenheter och prioriteringar 

För att avgöra vilka prioriteringar som ligger till grund för Danmarks arbete för jämställdhet 

har jag tittat på vad de uppger vara de främsta anledningarna till att arbeta för jämställdhet. 

Det danska dokumentet visar flera olika anledningar: 

 
The aim is to promote a society capable of enabling the human dignity and freedom of the 

individual, subject to accountability for his or her actions. […] Increased gender equality in 

terms of rights, resources and influence has a positive impact on the lives of women, men 

and children as well as on a country’s possibility of governance. Promoting gender equality 

is, therefore, important for the overall Danish development policy goal of reducing poverty, 

witch aims at promoting the possibility for all people to move out of poverty and contribute 

to human and economic development. (Danida 2004, s. 6-7) 

 

Fattigdomsreducering är grunden i att Danidas utvecklingsarbete och det innebär när det 

kopplas till jämställdhet att de tar hänsyn till de unika erfarenheter som kvinnorna har av 
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fattigdom och att kvinnors överlevnad därför är en överordnad prioritet framför andra värden 

som till exempel valfrihet.  

Den erfarenhet som kvinnor i tredje världen har av ett dubbelt eller multipelt förtryck på 

grund av etnicitet och/eller klass uppmärksammas inte i det här dokumentet. Det är en viktig 

aspekt på det här området som författarna trycker mycket på. 

Sammanfattningsvis så anser jag att Danmark tar god hänsyn till de erfarenheter av 

extrem fattigdom som vissa kvinnor i tredje världen har. Eftersom de prioriterar överlevnad 

anser jag inte att de i arbete utgår ifrån ett medelklassperspektiv. Det förekommer inget i 

dokumentet som talar för att Danmark anser att kvinnor i tredje världen är utsatta för dubbelt 

eller multipelt förtryck. Det är en mycket viktig aspekt och det här därför varit svårt att göra 

en gränsdragning. Jag anser dock att det är en av de främsta skillnaderna mellan ett 

eurocentriskt och tredje världenperspektiv på jämställdhet och därför får Danmark betyget 

låg. 

 

5.2.2 Utgångspunkt i den lokala kontexten 

Det här området handlar om att avgöra om Danmark tar sin utgångspunkt för hur jämställdhet 

ska främjas i den lokala kontexten. En viktig aspekt är dessutom att uppmärksamma är att 

olika kulturer har olika värdesystem. Det danska dokumentet reflekterar på flera ställen att 

det är viktigt att ta hänsyn till den aktuella kontexten. Det uttrycks inte direkt i de orden men 

det visar sig ändå i följande citat:  
 

The opportunities for promoting gender equality vary in the different programme countries 

as well as within the different focus areas and sectors. Consequently, the specific 

interventions promoting gender equality and the results of these interventions will also vary 

between individual countries. The challenge will be greatest in societies where gender 

discriminatory cultures and norms are most pervasive. (Danida 2004, s. ) 

 

Danmarks strategier ser olika ut för olika länder. Utmaningen varierar beroende på vilken 

kultur och vilka normer som finns i det aktuella landet och därför krävs olika strategier i 

olika länder. I citatet uppmärksammas alltså att olika kulturer har olika värderingar.   
 

The implementation of the strategy will demand changes to existing power structures, the 

status and roles of women and men. Therefore, working with gender equality will in 

many contexts be conflictual. The Danish effort must be based on acknowledgment of 
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cultural and religious differences within the frames of universal human rights. (Danida 

2004, s. 10) 

 
De skriver att arbetet för jämställdhet mellan könen kan följas av konflikter eftersom de 

utmanar och förändrar existerande makt strukturer och könsroller. Det danska arbetet baseras 

på antagandet att det finns kulturella och religiösa skillnader som påverkar situationerna. 
 

Local ownership and local rooting are essential for the long-term sustainability of gender 

equality efforts. One or more donors will often be able to promote gender equality in the 

short term within a narrow area, but gender equality cannot be promoted for the majority 

of women without key actors in the country taking ownership of these efforts. This is 

because the promotion of gender equality questions and challenges existing power 

structures that are deeply rooted in institutions from the local level (the family) to the 

national level (rules and norms). (Danida 2004, s. 16) 

 

Danmark uttrycker att det är viktigt att rota strategier hos viktiga aktörer i samhället för att en 

strategi ska lyckas. Det aktuella landet behöver känna ett ägarskap över strategin för att den 

ska få ordentligt fäste. En strategi som tar hänsyn till den lokala kontexten har större chans 

att rota sig i landet.  

Sammanfattningsvis anser jag att skillnader i kontext och normer är viktiga faktorer att 

ta hänsyn till i det danska arbetet. Det är viktigt att strategin kan rota sig i det aktuella landet 

och att de känner ett ägarskap över den, regler och normer är olika och de måste därför ta 

hänsyn till den lokala kontexten. Danskarna försöker inte att applicera en västerländsk 

kontext på tredje världen. Betyget blir högt.  

 

5.2.3 Förmedla en differentierad bild av kvinnor i tredje världen 

För att avgöra om dokumentet skildrar en stereotypisk bild av kvinnor i tredje världen utgår 

jag dels ifrån om de beskriver kvinnornas situation i stereotypiska termer och dels ifrån om 

de utgår ifrån att det finns ett förtryck som ser likadant ut för alla kvinnor i tredje världen. 

På de första sidorna i dokumentet beskriver danskarna hur situationen ser ut för kvinnor 

och flickor i världen idag:  

 
There is hardly any developing country where women have an equal status to men with 

respect to legal, social (including sexual and reproductive rights) and economic rights. 
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Furthermore, there are considerable gender gaps in access to and control of resources, 

economic opportunities, and in power and political influence. (Danida 2004, s. 4-5) 

 

Citatet visar en negativ bild av situationen för kvinnor i tredje världen. Jag anser att de 

förmedlar en stereotypisk bild av kvinnorna i tredje världen som offer. De tar upp hur många 

kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning och hedersmord. Till deras försvar bör 

tilläggas att de när det gäller våld mot kvinnor uppmärksammar att det även förekommer i 

utvecklade länder och att diskrimineringen av kvinnor är olika i olika länder (Danida 2004, s. 

5). Produkten blir ändå att de tragiska kvinnoöden som skildras blir representanter för hela 

den diversifierade gruppen kvinnor i tredje världen och en bild av att förtrycket ser lika ut för 

alla. 

Sammanfattningsvis så anser jag att detta dokument i flera fall reflekterar kvinnor i 

tredje världen som offer och representerar en stereotypisk och tragisk bild av kvinnors 

situation. Eftersom de uppmärksammar att våld mot kvinnor förekommer i alla delar av 

världen och att diskrimineringen av kvinnor ser olika ut i olika länder så får Danmark betyget 

medel.  

 

5.2.4 Uppmuntra samarbete mellan könen 

För att avgöra hur Danmark ställer sig till samarbete mellan könen ska jag undersöka om de 

uppmuntrar inkludering av männen för att skapa jämställdhet mellan könen.  

Det danska dokumentet illustrerar inte en fientlig inställning till män. De främsta 

hindren för jämställdhet är “…existing power structures” (Danida 2004, s. 10). De 

strukturerna behöver förändras tillsammans med den status och roll som förknippas med män 

och kvinnor (Danida 2004, s. 10). I det danska dokumentet står det också att kvinnor och män 

ska fungera som partners för att på bästa sätt skapa jämställdhet mellan könen: 

 
“Improving gender equality requires a focused, strategic, presistent, result-oriented and 

long-term effort, as well as partnerships among many actors, including not least between 

men and women” (Danida 2004, s. 10). 

 

Sammanfattningsvis så reflekterar inte det danska dokumentet en fientlig syn på män. De 

uppmuntrar samarbete mellan könen, kvinnor och män ska vara partners. Danmark får därför 

betyget hög. 
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5.2.5 Uppmärksamma förekomsten av förtryckande globala strukturer 

Författarna i tredje världen ställer sig mycket kritiska till de globala politiska och ekonomiska 

strukturerna och den liberala kapitalismen som enligt dem förvärrar både etniska ojämlikheter 

och könsojämlikheter. Jag ska undersöka hur Danmark ställer sig till de globala ekonomiska 

och politiska strukturer.  

Globaliseringen beskrivs inte i negativa termer i det här dokumentet utan 

globaliseringen kan medföra positiva möjligheter för kvinnor i tredje världen: ”The 

implication is that women will not be in a position to benefit fully from business and 

industrial development or from the potentially positive opportunities arising from 

globalisation” (Danida 2004, s. 6). De finns inget som tyder på att de delar åsikten att 

globaliseringen och den liberala kapitalismen har negativa effekter på kvinnor och flickors 

situation. 

För att nå jämställdhet mellan könen så anser Danmark att det krävs strukturella 

förändringar i institutioner och rättsväsendet, men det är inhemska strukturer de syftar på, 

globala ekonomiska och politiska strukturer uppmärksammas inte som ett problem.  

Sammanfattningsvis så anser jag inte att det finns något som tyder på att Danmark ser 

de globala politiska och ekonomiska strukturerna som problematiska för kvinnor och flickors 

situation i tredje världen. Globaliseringen beskrivs föra med sig positiva möjligheter. Det 

historiska arvet av koloniseringen uppmärksammas inte. Betyget blir lågt.    

 

5.3 Norge 

5.3.1 Uppmärksamma unika erfarenheter och prioriteringar 

För att avgöra vilka prioriteringar som ligger till grund för Norges arbete för jämställdhet har 

jag undersökt vilka anledningar de uppger som skäl att arbeta för jämställdhet mellan könen. 

Som överordnat mål med hela biståndsarbetet är fattigdomsreducering: 

 
Den overordnete målsettningen for norsk utviklingssamarbeid er å bidra til 

fattigdomsreduksjon, i tråd med FNs tusenårserklæring. Fattigdoms-bekjempelse skal 

bygge på infrielse av menneskerettighetene for kvinner og menn. (UD 2007, s. 10) 

 
Det är den allra första meningen i inledningen på dokumentet. Överlevnad är en överordnad 

prioritet och Norge visar en förståelse för vissa kvinnors unika erfarenheter av extrem 
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fattigdom. Förutom reducering av fattigdomen så prioriteras fyra områden: Kvinnors 

politiska deltagande, kvinnors ekonomiska deltagande, sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter och våld mot kvinnor. (UD 2007, s. 10) Det är rättigheter som kan ha en lägre 

prioritet i vissa utsatta kvinnors liv men överlevnad är den överordnade prioriteten. 

 ”Det skal tas hensyn til grupper som kan være utsatt for dobbel/multippel 

diskriminering på grunnlag både av kjønn og andre kjennetegn, for eksempel status som 

urfolk, etnisk minoritet, seksuell orientering, funksjonshemning” (UD 2007, s. 40). Citatet 

visar att Norge uppmärksammar de unika erfarenheter av multipel diskriminering eller ett 

multipelt förtryck som kvinnor i tredje världen upplever. Enligt tredje världen litteraturen är 

det dubbla eller multipla förtrycket en mycket viktig aspekt. 

Sammanfattningsvis så uppmärksammar Norge att förhållandena för kvinnor i tredje 

världen ser olika ut i jämförelse med väst. De utgår inte från ett medelklass perspektiv utan 

tar hänsyn till att det finns kvinnor som lever under förhållanden där överlevnad är högsta 

prioritet. De uppmärksammar att etnicitet är en faktor som tillsammans med kön kan innebära 

ett dubbelt förtryck och en särskild svår situation. Betyget blir på de grunderna hög.  

 

5.3.2 Utgångspunkt i den lokala kontexten 

Det här området handlar om att avgöra om Norge tar sin utgångspunkt för hur jämställdhet 

ska främjas i den lokala kontexten. En viktig aspekt är dessutom att uppmärksamma är att 

olika kulturer har olika värdesystem.  

Det finns många citat att välja mellan där Norge förmedlar en syn på att samarbete 

mellan länderna är viktigt. ”Norge skal støtte opp under samarbeidslandenes egne mål, planer 

og kompetanse på kvinners rettigheter og likestillning” (UD 2007, s.10). Det är landets egna 

mål som Norge ska stödja. 

 
Kjønns- og likestillningsperspektivet skal knyttes opp til de enkelte (enskilda) lands 

utvicklingsmål og internasjonale forpliktelser, og tillpasses (anpassas till) de lokale 

utfordringene (utmaningarna) og mulighetene for endring. De fleste av Norges 

samarbeidsland har sluttet seg til Kvinnekonvensjonen, og skal hvert 4 år rapportere til 

CEDAW-komiteen. Komiteens analyse av landrapporten og påfølgende dialog med 

myndighetene, konkulderer med anbefalinger (rekommendationer) til oppfølgende i det 

enkelte (enskilda) land. Disse anbefalingene utgjr et godt grunnlag for samarbeid på 

mottagerlandets premisser og bør brukes aktivt i utviklingssamarbeidet. (UD 2007, s. 39) 
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Citatet ovan visar att det norska arbetet ska anpassas till den lokala kontexten och att arbete 

ska ske på landets egna premisser. De använder uttryck som att anpassa strategin till de 

utmaningar och möjligheter till ändring som finns i det enskilda landet. För att garantera att 

arbetet sker på det enskilda landets premisser så följer Norge de rekommendationer från 

landet som kommer genom landrapporter av CEDAW- kommittén. De anser också att det är 

viktigt att arbetet sker med de lokala myndigheterna och organisationerna:   

 
Kvinners rettigheter og likestillning skal prioriteras i den daglige virksomheten, gjennom 

dialog med og støtte til landets egne endringsagenter på myndighetsnivå, i folkevalgte 

organer og det sivile samfunn. (UD 2007, s. 40) 

 

Ett sista citat som belyser Norges hänsyn till den lokala kontexten i biståndsarbetet följer: 

 
Norge skal fremme kvinners rettigheter og likestillning i flergiversamarbeidet, for eksempel 

ved å […] søke samarbeid med andre givare og lokala aktører om å organisere kurs, 

seminarer og nettverksarenaer om kvinners rettigheter og likestilling, skreddersydd til den 

nasjonale konteksten. (UD 2007, s. 42) 

 

Det finns inget i dokumentet som talar för att Norge skulle applicera en västerländsk kontext 

på tredje världen eftersom det finns citat som visar att Norges biståndsarbete utgår ifrån den 

lokala kontexten. De ska stötta det aktuella landets egna mål och samarbeta med lokala 

aktörer. Arbetet ska anpassas till de utmaningar och möjligheter som finns i det enskilda 

landet och hänsyn ska tas till de rekommendationer som landet gör genom utvärderingar av 

arbetet. Det betyder att betyget för hänsyn till kontexten blir hög för Norge. 

 

5.3.3 Förmedla en differentierad bild av kvinnor i tredje världen 

För att avgöra om dokumentet skildrar en stereotypisk bild av kvinnor i tredje världen utgår 

jag dels ifrån om de beskriver kvinnornas situation i stereotypiska termer och dels ifrån om 

de utgår ifrån att det finns ett förtryck som ser likadant ut för alla kvinnor i tredje världen. 

Norge beskriver hur situationen ser ut för kvinnor på fyra områden, kvinnlig politiska 

deltakelse, kvinnlig økonomisk deltakelse, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter och 

vold mot kvinner. Situationen beskrivs både i positiva och negativa termer. Nedan följer ett 

citat som visar optimism inför vad som har hänt på området kvinnors politiska deltagande:  
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Kvinners økende deltakelse på alle nivå i politiske beslutningsprocesser gir grunn til 

optimisme. Siden 2005 har Chile og Liberia fått kvinnelige statsoverhoder. 

Kvoteringsordninger har økt kvinners politiske deltakelse på lokalt nivå, særlig i Sør-Asia. 

(UD 2007, s. 16) 

 
 
Texten fortsätter sen med att beskriva vilka problem som fortfarande finns för kvinnors 

politiska deltagande som ger en mer negativ bild av situationen.  

 
Kjønnsbasert vold og tvang, herunder skadelige tradisjonelle praksiser som kvinnelig 

kjønnslemlestelse handler i stor grad om kontroll av kvinner og manglende respekt for, og 

innfrielse av, kvinners menneskerettigheter. Kjønnsbasert vold henger sammen med rigide 

kjønnsrollemønstre, ulike forventninger, muligheter og begrensninger for kvinner og menn, 

jenter og gutter. [...] Vold mot kvinner kan være forankret i lokal tro, kultur og tradisjon, og 

er i mange tilfelle samfunnsmessig tolerert og sanksjonert. (UD 2007, s. 23) 

 
 
Citatet ovan ger mig en bild av kvinnor i tredje världen som offer för traditioner, kulturer och 

tro som sanktionerar våld mot kvinnor. Det ger en hopplös negativ bild av situationen för 

kvinnor och flickor. Genom att uttrycka att det är förankrat i tro, kultur och tradition så 

upplever jag våld mot kvinnor är ett förtryck som finns inbyggt i kulturerna i länder i tredje 

världen. 

Sammanfattningsvis så presenterar Norge både positiva och negativa bilder av 

kvinnornas situation. Den negativa ger en stereotypiskbild av kvinnor som offer och att t.ex. 

våld mot kvinnor är ett förtryck som är inbyggt i kulturen. Samtidigt så uttrycks en glädje 

över de framsteg som gjorts på området kvinnors politiska deltagande i vissa länder. Jag ger 

därför Norge betyget medel. 

 

5.3.4 Uppmuntra samarbete mellan könen 

För att avgöra hur Norge ställer sig till samarbete mellan könen ska jag undersöka om de 

uppmuntrar inkludering av männen för att skapa jämställdhet mellan könen.  

Norge uppmanar på flera ställen i dokumentet till samarbete mellan könen för att skapa 

jämställdhet.  

 
For å nå målet om likestillning må vi involvere og mobilisere både jenter og kvinner, gutter 

og menn. […] Endring av mannsrollen er en forutsetning og et mål for likestillingsarbeidet. 
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Menn i makt posisjoner må utfordres (utmanas) til å ta ansvar for å fremme likestillning 

innenfor sine ansvarsområder. […] Mobilisere gutter og menn som partnere i arbeidet for 

likestilling , bl.a. gjennom kunnskapsutvikling og holdningskampanjer om verdien av 

likestilling mellom kjønnene, og med sikte på å bekjempe patriarkalske normer og 

kjønnsrollemønstre. (UD 2007, s. 13, 16-17) 

 

Norge anser att både män och kvinnor behöver involveras för att skapa jämställdhet mellan 

könen. Förutom att mansrollen behöver förändras så bör män i maktpositioner utmanas att ta 

ansvar för att främja jämställdhet. Män inkluderas i arbetet, de ska ses som partners i arbetet 

för jämställdhet. 

Sammanfattningsvis så anser jag att Det norska dokumentet uppmuntrar samarbete 

mellan män och kvinnor. Män beskrivs inte i fientliga termer utan män och kvinnor ses som 

partners i arbetet. Män kan om de inkluderas bidra till jämställdhet mellan könen. Norge får 

därför betyget hög. 

 

5.3.5 Uppmärksamma förekomsten av förtryckande globala strukturer 

Författarna i tredje världen ställer sig mycket kritiska till de globala politiska och ekonomiska 

strukturerna och den liberala kapitalismen som enligt dem förvärrar både etniska ojämlikheter 

och könsojämlikheter. Jag ska undersöka hur Norge ställer sig till de globala ekonomiska och 

politiska strukturer. 

Norge uppmärksammar att det finns strukturella hinder som blockerar jämställdhet 

mellan könen, men det är inte globala strukturer de syftar på. I det norska dokumentet 

uppmärksammas inte globala politiska och ekonomiska strukturer överhuvudtaget. Det finns 

inte något som talar för att Norge delar uppfattningen att globala strukturer har negativa 

effekter för kvinnor och flickor i tredje världen. 

Det finns inget som tyder på att Norge delar åsikten att det finns globala ekonomiska 

och politiska strukturer som har en negativ påverkan på kvinnor och flickors liv i tredje 

världen. Det finns inget i det norska dokumentet som tyder på att de vidkänner förekomsten 

av globala strukturer som kan ha negativa effekter för kvinnor och flickor i tredje världen. 

Norge får därför betyget låg. 
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6 Slutsats och avslutande reflektioner 
 

 

I det här kapitlet presenterar jag min slutsats. För att kunna svara på min övergripande 

forskningsfråga så ställde jag tre preciserade frågor. Jag börjar med att svara på de tre 

preciserade frågorna. Till varje land finns ett analysschema som visar resultatet av analysen i 

det föregående kapitlet. Med svaren på de preciserade frågorna kommer jag sedan att svara på 

den övergripande forskningsfråga. Efter slutsatsen följer mina avslutande reflektioner. 

 

6.1 Slutsats 
I de tre fösta styckena kommer jag att svara på de preciserade forskningsfrågorna om Sverige, 

Danmark och Norge utgår ifrån ett tredje världenperspektiv på jämställdhet i 

policydokumenten. Jag kommer att sammanfatta vilka betyg landet fick på de olika områdena 

och presentera det ifyllda analysschemat som ger en god överblick över resultatet. I det fjärde 

stycket kommer jag att svara på min övergripande forskningsfråga genom att presenterar en 

jämförelse av ländernas resultat på alla fem områdena var för sig för att sedan ge en 

sammanfattad bild av länderna. 

6.1.1 Sverige 

Resultaten av analysen av det 

svenska policydokumentet visar 

att Sverige tar stor hänsyn till de 

två områdena ”Utgångspunkt i 

den lokala kontexten” och 

”Förmedla en differentierad bild 

av kvinnor”. De innebär att de 

uppmärksammade alla de faktorer 

som var viktiga enligt min 

teoretiska utgångspunkt. Ett 

område fick ”medel” i betyg, 

”Uppmuntra samarbete mellan 

 Hög Medel Låg 

Vidkänna unika 

erfarenheter 

  X 

Utgångspunkt i den lokala 

kontexten 

X   

Förmedlar differentierad 

bild av kvinnor 

X   

Uppmuntrar  samarbete 

mellan könen  

 X  

Vidkänna globala 

strukturer 

  X 

Tabell 6.1: Sverige    
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könen”. Det innebär att de uppmärksammade några av de viktiga faktorer men 

utelämnade någon eller några av de andra faktorerna. Områdena ”Vidkänna unika 

erfarenheter och prioriteringar” och ”Vidkänna förtryckande globala strukturer” fick 

omdömet låg vilket betyder att de inte uppmärksammade alla viktiga eller någon av de 

viktiga faktorerna. Sverige utgår till en viss grad ifrån ett tredje världenperspektiv på 

jämställdhet och får ett medel i betyg. 

 

 

6.1.2 Danmark 

Resultatet av analysen visar att 

Danmark tar stor hänsyn till två 

områden, ”Utgångspunkt i den 

lokala kontexten” och 

”Uppmuntra samarbete mellan 

könen”. Det innebär att de 

uppmärksammade alla viktiga 

faktorer på de områdena. På 

området ”Förmedla en 

differentierad bild av kvinnor” 

fick Danmark betyget medel på 

grund av att de talade både för 

och emot. På områdena 

”Uppmärksamma unika erfarenheter och prioriteringar” och ”Uppmärksamma 

förtryckande globala strukturer” fick betyget låg eftersom det inte uppmärksammade 

alla viktiga eller någon av de viktiga faktorerna.  Danmark utgår till en viss grad ifrån ett 

tredje världenperspektiv på jämställdhet och får ett medel i betyg. 

 Hög Medel Låg 

Vidkänna unika 

erfarenheter 

  X 

Utgångspunkt i den lokala 

kontexten 

X   

Förmedlar differentierad 

bild av kvinnor 

 X  

Uppmuntrar  samarbete 

mellan könen  

X   

Vidkänna globala 

strukturer 

  X 

Tabell 6.2: Danmark    

 
 

 

 

 

 

 

 40



6.1.3 Norge 

Analysen visar att Norge tar stor 

hänsyn till tre av de områden som 

är viktiga för feminister i tredje 

världen. Områdena 

”Uppmärksamma unika 

erfarenheter och prioriteringar”, 

”Utgångspunkt i den lokala 

kontexten” och ”Uppmuntra 

samarbete mellan könen” fick alla 

ett högt betyg i analysen. Det 

betyder att Norge har 

uppmärksammat alla viktiga 

faktorer.  Området ”Förmedla en 

differentierad bild av kvinnor” så fick Norge betyget medel eftersom de både talat för 

och emot. Området ”Uppmärksamma förtryckande globala strukturer” fick betyget låg 

eftersom Norge inte uppmärksammade någon av de viktiga faktorerna. Norge utgår till 

en viss grad ifrån ett tredje världenperspektiv på jämställdhet och får över medel i 

betyg. 

 Hög Medel Låg 

Vidkänna unika 

erfarenheter 

X   

Utgångspunkt i den lokala 

kontexten 

X   

Förmedlar differentierad 

bild av kvinnor 

 X  

Uppmuntrar  samarbete 

mellan könen  

X   

Vidkänna globala 

strukturer 

  X 

Tabell 6.3: Norge    

  
 

6.1.4 Jämförelse av ländernas resultat 

Utifrån den tredje världen feministiska teorin så är det viktigt att de unika erfarenheter och 

prioriteringar som kvinnor i tredje världen har uppmärksammas. Särskilt viktiga i den här 

analysen är det dubbla eller multipla förtrycket av tre aspekter, överlevnad, klass och 

etnicitet. Alla tre länderna har fattigdomsreducering som en överordnad prioritet med 

biståndsarbetet. Jag har tolkat det som att de har en förståelse för att kvinnor i tredje världen 

har erfarenheter av extrem fattigdom som inte motsvaras i västvärlden. De utgår inte ifrån ett 

medelklassperspektiv på det sätt som illustreras i den teoretiska litteraturen. Det multipla 

förtryck som kvinnor i tredje världen upplever var en av de viktiga aspekterna som inte 

uppmärksammades i vare sig det svenska eller det danska dokumentet. Länderna visar inget 

intresse av att problematisera jämställdhet utifrån etnicitet. Norge uppmärksammar däremot 

att kvinnor i tredje världen kan vara utsatta för multipelt förtryck. Norge är därför det enda 
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landet som får det högsta betyget. Sverige och Danmark får låg i betyg eftersom de inte 

problematiserar jämställdhet utifrån etnicitet som jag anser vara en av grundpelarna i tredje 

världenperspektivet på jämställdhet. 

På det andra området så är det viktigt att utgångspunkten för arbetet tas i den aktuella 

kontexten. Det innebär att givarländerna utgår ifrån den lokala kontexten när det arbetar för 

att skapa jämställdhet i ett mottagarland. En viktig aspekt på det här området var också att 

värdesystem ser olika ut i västvärlden och tredje världen men även skillnader finns även i 

olika samhällen i tredje världen. Det är därför viktigt att inte använda ett främmande 

teoretiskt ramverk på. Alla tre länderna visar i dokumenten att de tar stor hänsyn till den 

lokala kontexten när de arbetar med strategier för att främja jämställdhet mellan könen. De 

beskriver det på olika sätt. Sverige anser att historisk bakgrund och olika värdesystem utgör 

skillnader i grunderna för arbetet. De ska säkerställa att aktioner är förankrade i den lokala 

kontexten. Danmark beskriver att det är viktigt att en strategi kan rotas i det aktuella landet så 

att de kan känna ett ägarskap över strategin. De uppmärksammar att skillnader i värdesystem 

mellan mottagarländerna ger olika förutsättningar för strategierna. Norge anpassar strategin 

till de utmaningar och möjligheter som finns i det aktuella landet. De ska ta hänsyn till de 

rekommendationer det aktuella landet ger genom utvärdering av arbetet. Inget av länderna 

applicerar ett främmande ramverk på mottagarländerna. Alla tre länderna får därför det 

högsta betyget. 

Enligt tredje världen feminister så utgår västerländska feminister ofta utifrån en 

stereotypisk bild av kvinnor i tredje världen där förtrycket ser likadant ut för alla. Kvinnor i 

tredje världen beskrivs i termer av offer utan aktörskap. Tragiska kvinnoöden får felaktigt 

respresentera hela den diversifierade gruppen kvinnor i tredje världen.  Inget av de tre 

länderna uttryckte enbart en stereotypisk bild av kvinnor i tredje världen. Norges och 

Danmarks dokument skildrar en mer negativ situation än det svenska dokumentet. De 

beskriver en bild av hur kvinnor blir förtryckta i tredje världen som ger en känsla av kvinnor 

som offer för kulturella och traditionella förhållanden som sanktionerar diskrimineringen. 

Samtidigt uttrycker de att diskriminering förekommer i alla delar av världen och att förtrycket 

ser olika ut i olika kulturer. Norge och Danmark fick därför ett medel betyg. I det svenska 

dokumentet beskrivs inte kvinnornas situation i tredje världen för sig. De uttryckte enbart hur 

det ser ut för kvinnor generellt i världen och det skapade inte den ”vi mot dom” känsla som i 

de norska och danska dokumenten. Sverige fick därför betyget hög. 

Samarbete mellan könen är en del av kulturen i tredje världen. Det är en produkt av 

kolonialismen där män och kvinnor samarbetade mot ett gemensamt hot. På området 
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samarbete mellan könen är det viktigt att män inte behandlas som en fiende utan inkluderas i 

arbetet för att skapa jämställdhet. Inget av de tre länderna beskriver män i fientliga termer. 

Formella och oformella strukturer anses vara de främsta hindren för jämställdhet. I de norska 

och danska dokumenten uppmuntras män tydligt att samarbeta för att nå jämställdhet mellan 

könen. De två länderna fick därför det högsta betyget. I det svenska dokumentet 

uppmuntrades inte samarbete uttryckligen. De berörde endast att mäns roller och synen på 

maskulinitet behöver förändras. Sverige fick därför betyget medel.   

Feminister i tredje världen anser att det finns ett maktförhållande mellan första och 

tredje världen som ofta ignoreras. Arvet av koloniseringen har haft och fortsätter att ha en 

påverkan på livet på kvinnor och flickor i tredje världen. Globala politiska och ekonomiska 

strukturer skapar problem för kvinnor och flickor i tredje världen. De förvärrar etniska 

ojämlikheter och könsojämlikheter. Inget utav de tre länderna uppmärksammar att det finns 

globala politiska och ekonomiska strukturer som medför negativa effekter för kvinnor och 

flickor i tredje världen. De strukturer som utgör hinder för jämställdheten är enligt länderna 

inhemska strukturer. Inget av länderna uppmärksammar hur arvet av koloniseringen påverkar 

tredje världen och inget av länderna är intresserade att problematisera den påverkan som 

globala strukturer har. 

 

I analysschemat presenteras 

resultaten av alla tre ländernas 

analyser. På tre områden så får 

alla tre länderna hög eller medel i 

betyg. Det måste ses som ett 

mycket gott resultat. Det som jag 

ses som mycket negativt är att 

alla tre länderna får lågt betyg på 

området med förtryckande 

strukturer och att Sverige och 

Danmark har lågt betyg på det 

första området eftersom de inte 

problematiserar etnicitet. Det är 

nämligen aspekter som är mycket centrala ur ett tredje världenperspektiv på jämställdhet. Jag 

har svårt att säga att Sverige och Norge utgår ifrån ett tredje världenperspektiv på 

jämställdhet när de inte överhuvudtaget uppmärksammar kvinnornas komplexa situation 

 Hög Medel Låg 

Vidkänna unika 

erfarenheter 

N  S, D 

Utgångspunkt i den lokala 

kontexten 

S, D, 

N 

  

Förmedlar differentierad 

bild av kvinnor 

S D, N  

Uppmuntrar samarbete 

mellan könen  

D, N S  

Uppmärksammar globala 

strukturer 

  S, D, 

N 
Tabell 6.4: Jämförelse    
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dubble förtryck. Det är den främsta anledningen till att feminister från tredje världen anser att 

den västerländska feminismen inte kan representera kvinnor i tredje världen. Den här 

analysen ger dem rätt i det i fallen med Sverige och Norge.  

Resultaten av analysen anser jag vara ett belägg för att de tre länderna ignorerar det 

maktförhållande som finns mellan dem och tredje världen. Jag tycker att det är problematiskt 

att ländernas dokument inte visar någon hänsyn till de globala strukturerna. Mohanty 

efterlyser lokalt förankrade analyser som knyter an till större ekonomiska och politiska 

strukturer. Länderna misslyckas med det.  

Det som främst skiljer länderna i analysen är att Norge uppmärksammar det dubbla 

eller multipla förtrycket som gör att Norge sammanlagt får det bästa betyget. Sverige och 

Danmark har inte samma resultat på alla områden men de får samma slutbetyg. Svaret på min 

övergripande frågeställning blir därför att det viss gradskillnad i hänsynen mellan länderna på 

vissa områden men det är inte någon stor skillnad. Det finns inget som tyder på att skillnader 

i partipolitiken har haft någon tydlig genomslagskraft på biståndspolitiken i de tre länderna. I 

Sverige satt en socialdemokratiskregering när dokumentet blev till medan det i Danmark satt 

en borgligregering ändå fick länderna samma betyg. Det är istället troligare att ländernas 

övergripande likheter är grunden till att resultaten av analysen blev likartade.  

Inget utav länderna kan sägas utgå helt ifrån ett tredje världenperspektiv på 

jämställdhet. Den skandinaviska biståndspolitiken tar stor hänsyn till vissa aspekter som 

förankring i den lokala kontexten. Resultatet av analysen på andra aspekter som de globala 

strukturerna och i två fall av tre det dubbla förtrycket talar inte för att länderna utgår ifrån ett 

tredje världenperspektiv. 

 

6.2 Avslutande reflektioner 
Det största problemet jag har haft i den här studien har haft att göra med det teoretiska 

perspektivet. Om jag hade haft längre tid hade jag också gått djupare i in tredje världen 

feminismen. Det finns mycket litteratur på det området och jag har inte haft tid att läsa in mig 

på alla författare som har haft påverkan inom det fältet. Eftersom det är ett så heterogent fält 

så är det problematiskt att säga att en analysram täcker upp ett helt fält. Det hade varit lättare 

om det hade funnits en klar analysram att applicera på mina länder. En brist i min analysram 

är att vissa områden känns viktigare än andra. Det visade sig vara svårt att göra en analysram 

med områden som vägde lika starkt. 
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Något annat som har varit problematiskt med teorier inom det här fältet är att de i så 

stor utsträckning utgår ifrån kritik av den västerländska feminismen. Tonen är i vissa fall rent 

av fientlig. Det gör att fokus försvinner från vad som är deras egen agenda. Dessutom gör 

fokuseringen på andra förtryck att könsförtryck ibland kan komma i andra hand. I och med 

den fientliga inställningen till den västerländska feminismen kan objektiviteten i vissa 

påståenden ifrågasättas. Det har också varit problematiskt att områden som är mycket viktiga 

i texterna inte diskuteras och förklaras djupare än vad det gjort. Ett exempel är de globala 

strukturerna. Att kvinnor i tredje världen är utsatta av förtryck av globala strukturer 

förekommer i stor uträckning i litteratur inom det här fältet men jag har inte kunnat hitta 

någon som går in och preciserar närmare exakt hur strukturerna påverkar. Det ser jag som ett 

stort problem i mitt teoretiska perspektiv.  

Eftersom det här är ett relativt outforskat område så tycker jag att det finns mycket 

vidare forskning som skulle vara intressant. Ett exempel är att undersöka hur främjandet av 

jämställdhet faktiskt fungerar på plats. Hur det beskrivs i dokumenten och hur de bedrivs i 

verkligheten är två skilda saker. Det skulle också vara intressant att utöka studien till fler 

länder. Om jag hade haft mer tid hade jag gärna utvidgat studien till fler länder från olika 

delar av världen. Resultatet av den här studien visade att det var mycket små skillnader 

mellan de skandinaviska länderna. Det var inte särskilt förvånande eftersom likheterna 

mellan länderna på många områden är stora. Det skulle vara intressant att se om det finns 

större skillnader mellan länder i olika delar av världen. Det hade kunnat öppna upp för en 

intressant jämförelse.  

Jag tycker att diskussionen om universella och lokala värden är en mycket intressant 

och komplex diskussion som jag skulle vilja veta mer om. Som jag nämnde i inledningen så 

gör min uppsats inga anspråk på att kunna dra några slutsatser på det området. Personligen så 

anser jag att det finns värden som är eller i alla fall borde vara universella som frihet, 

demokrati, mänskliga rättigheter och även jämställdhet. Det jag fungerar kring är om dessa 

värden behöver definieras på samma sätt världen över. Det finns de som menar att 

liberaldemokratin inte är kompatibel med kulturerna i vissa länder i tredje världen. Det kan 

vara en faktor till varför många länder i t.ex. Asien och Afrika misslyckas bli demokratiska. 

Är det tänkbart att demokratier kan se ut och fungera på olika sätt men ändå uppfylla de 

värderingar som förknippas med demokrati? På samma sätt funderar jag kring om vissa 

kulturer behöver ha egna definitioner av jämställdhet. Det handlar naturligtvis inte om att låta 

bakåtsträvande krafter stoppa jämställdhet utan om att hitta en definition av jämställdhet som 

utgår ifrån deras särskilda förutsättningar. 
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