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Abstract

Essay in Political Science, C – level, by Ylva Björkegren, spring semester 2008.  Tutor: 

Anna Spånning. “Sida from a liberal feministic perspective. Are there gender equality-

ideas of liberal feministic kind in Sidas aid – and development policy?”

The purpose of this essay is to study if Sidas aid – and development policy reflect gender 

equality. I aim to do this by applying liberal feministic thoughts on gender and development. 

Liberal feminism is here seen as that men and women should have the same responsibilities 

and rights in all spheres of society.  My research question is as follows: Are there gender 

equality-ideas of liberalfeministic kind in Sidas aid- and development policy?

Connected to this question are three variables: Entrepreneurship, Ownership

and Education. By examining if Sida promotes gender equality in their work within these 

variables I aim to answer my research question. I examine this by counducting interviews 

with Sida-personnel and by, with a qualitative approach, studying Sida-documents and 

publications.

I perform this research by conducting a comparative case – study; I compare and 

study Bangladesh and Ethiopia within these variables. 

I also conduct a general discussion on wether these variables can have an effect 

on the level of development in these countries. Development is in this essay expressed 

through three indexes; Human Development Index, Gender – related Development Index and

Gender Empowerment Measure. 

My delimitation lies in the fact that I only compare two countries. I believe that 

I would get a more generalizable result if I would have compared say all fifty LDC-countries. 

The fact that I only study three variables is also a delimitation. 

The answers to my research question is that Yes – there are gender equality-

ideas of liberalfeministic kind in Sidas aid- and development policy.  I have also found that 

my variables are variables that are likely to have an influence on the level of development. I 

am also very well aware of the fact that there are lots of other variables, that I have not 

examined, which also have that influence on development.  

Key words: gender, gender equality, development, entrepreneurship, ownership, education, 

Bangladesh, Ethiopia
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1.Inledning

1.1 Ämnesval och problembild 

” No society treats its women as well as its men”1. Ett konstaterande som är både ledsamt och 

tyvärr sant. United Nations Development Programme 2 (UNDP) slog i och med detta 

uttalande fast att det råder en strukturell diskriminering av halva jordens befolkning. På 

återkommande basis blir vi matade med siffror om att kvinnor utför två tredjedelar av jordens 

alla arbetstimmar men har färre resurser och mindre makt över sina liv än världens män. 

Kvinnan är i många länder den som har ansvar för att få mat till borden, men hon tillåts inte 

äga någon mark att odla maten på. Två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor. 

Kvinnor blir världen över utsatta för tvångsgifte, könsstympning och trafficking och har på 

många håll inte rätten och möjligheten att bestämma över sin egen kropp. 

Män och kvinnor är således inte världsmedborgare på samma villkor, något som 

har effekter både för den enskilda kvinnan och för samhället i stort. FN:s Milleniemål, vilka

handlar om en utplåning av fattigdomen har som tredje punkt på sin agenda att främja 

jämställdhet mellan könen och öka kvinnors makt, 3 vilket visar på vilken relevans 

genderfrågan har inom fattigdomsreducerings – och utvecklingspolitik.

Inom den politiska och statsvetenskapliga världen har det länge diskuterats och 

görs än idag, vikten av jämställdhet mellan könen för att ett land skall kunna tillgodose sig 

den grad av utveckling det har potential till och att ojämlikheten mellan könen påverkar 

världspolitiken. Dagens samhällspolitiska debatter präglas således ofta av gender –

perspektivet eller snarare avsaknaden av hänsyn till denna grundläggande jämställdhetstanke i 

praktiken . 

Mitt val av uppsatsämne grundar sig alltså i diskursen om utveckling i relation 

till jämställdhet mellan könen, gender equality, och jag väljer att applicera denna 

utvecklingsfråga på länder i ”tredje världen” 4. Detta är länder som är mindre utvecklade,

Least Developed Countries, (LDC) och som ofta präglas av en lägre grad av jämställdhet än 

mer utvecklade länder. Kriterier för att länder skall klassas som LDC är 1. Låg inkomst: 

under en treårsperiod studeras genomsnittlig BNP per capita. Den skall ligga under 750 $ för 

att ett land skall klassificeras, 2. Svag grad av mänskliga tillgångar vilket mäts genom Human 

Assets Index (HAI), 3. Ekonomisk sårbarhet vilket mäts genom Economic Vulnerability 

                                                

1 V Spike Peterson, Anne Sisson Runyan, Global gender issues- dilemmas in world politics (1999), sid 5. 
2 UNDP,1997. V Spike Peterson, Anne Sisson Runyan, (1999), Ibid. sid 5.
3 Milleniemålen. Sida, Perspektiv på fattigdom, (2004), Sid. 57
4 Jag är medveten om att detta begrepp inte längre anses som allmänt vedertaget och accepterat av alla, men jag kommer 
använda mig av detta begrepp. Jag syftar med detta till länder som anses tillhöra utvecklingsländer.
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Index (EVI).5

Genom svensk mainstreamingpolicy som anammats av den svenska staten och 

svenska myndigheter skall svenska policys utmärkas av ett gender-perspektiv. Således skall 

varje område inom vilket staten är verksam i ett initialt skede analyseras ur ett 

genderperspektiv och därefter ska detta genderperspektiv tillämpas på statens verksamhet. 

Genom mitt uppsatsämne har jag valt att studera Styrelsen för Internationellt 

Utvecklingssamarbete (Sida) och hur denna myndighet arbetar med jämställdhet och gender i 

olika insatser. 

Jag anser, med stöd av bland andra Amartya Sen och Naila Kabeer, att 

jämställdhet mellan könen är en förutsättning för att ett land skall kunna utnyttja sina 

tillgångar och resurser på bästa sätt och genom detta tillgodose sig den utveckling de har 

möjlighet till vilket i sin tur genererar positiva följder. Denna tanke är naturligtvis vida spridd 

bland forskare inom genus, utveckling och demokratisering och jag kommer därför se till 

vissa av dessa forskares resultat, åsikter och tankar.  Med denna jämställdhetssträvan som 

utgångspunkt kan jag dra en parallell till den liberalfeministiska ideologin vilken anser att 

kvinnor och män ska vara fullständigt likställda inom samhällets alla sfärer, varför jag vill 

studera liberalfeminismen för att få en infallsvinkel på hur de ser på gender och hur det kan 

kopplas till utveckling.

För att ytterligare motivera mitt val av uppsatsämne vill jag påvisa relevansen av 

frågan med ett citat från Amartya Sen; ”Indeed, the empowerment of women is one of the 

central issues in the process of development for many countries in the world today. The 

factors involved include women’s education, their ownership pattern, their employment 

opportunities and the workings of the labour market”6

1.2 Syfte och perspektiv

Mitt syfte är i mångt och mycket detsamma som min övergripande forskningsfråga. Mitt syfte 

är att undersöka huruvida det finns jämställdhetsidéer av liberalfeministiska slag i Sidas 

bistånds – och utvecklingspolitik. Jag kommer även föra en diskussion huruvida detta är 

något som i sin tur kan påverka utveckling i Sidas mottagarländer. Liberalfeminismen som 

utgångspunkt gör att uppsatsen får ett jämställdhetsperspektiv 7. Liberalfeminismen 

förespråkar jämställdhet som en förutsättning för utveckling och för att kunna föra 
                                                

5 LDC-länder; UNCTAD. http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3618&lang=1  2008-05-29, 
10:29
6 Amartya Sen, Development as freedom, (1999) Sid. 202
7Jag kommer genom uppsatsen använda mig av begreppen jämställdhet och gender equality parallellt och med detta ge de 
respektive begreppen samma innebörd. Se tydligare definitioner under rubriken ”Definitioner”
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diskussionen om liberalfeminism relaterat till utveckling och se till huruvida en utveckling 

skett jämför jag värden på tre olika index; Human Development Index (HDI), Gender-related 

Development Index (GDI), och Gender Empowerment Measure (GEM) vid två olika 

tidpunkter. 

1.3 Forskningsfråga

Min forskningsfråga handlar således om att undersöka utvecklings – och biståndspolitik med 

liberalfeministiskt perspektiv och jag vill studera detta genom att se till olika faktorer och 

olika specifika frågor. För att knyta an min forskningsfråga till teoretiska diskussioner och 

forskningsidéer vill jag studera Sida och dess utvecklingsmål utifrån liberalfeministiska idéer 

och min övergripande forskningsfråga blir således:  

Forskningsfråga: Finns jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag 

i Sidas bistånds – och utvecklingspolitik?

För att se ifall jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag finns i Sidas bistånds – och 

utvecklingspolitik studerar jag tre variabler och undersöker ifall jämställdhet främjas i arbetet 

inom dessa. Detta är hur jag operationaliserar och ämnar besvara forskningsfrågan. De tre 

variablerna är : 

 Entreprenörskap

 Äganderätt

 Utbildning 

De variabler jag undersöker är således entreprenörskap, äganderätt och utbildning. Dessa är 

variabler som jag inte på något sätt valt ut ur den liberalfeministiska teorin utan de motiveras 

av bland annat studier av tidigare forskning. Framstående forskare på området, exempelvis 

Amartya Sen och Naila Kabeer, anser att dessa variabler alla är av vikt i utvecklingsarbete 

och fattigdomsreducering och även Sida uttrycker åsikten att dessa variabler är högst 

relevanta i deras arbete. Då dessa forskare och utvecklingsinstitutioner tar upp dessa variabler 

och dess relevans för utveckling, anser jag att min operationalisering av forskningsfrågan är 

plausibel. 

För att operationalisera min forskningsfråga genom dessa tre variabler 

genomför jag kvalitativa dokumentanalyser och kompletterar dessa med intervjuer med Sida-

personal vilka har insikt i till hur dessa variabler främjas i Sidas utvecklings – och 

biståndspolitik.

För att ge uppsatsen mer tyngd och verklighetsanknytning och för att kunna 

sätta mina variabler i ett större sammanhang, har jag valt att studera tre index över utveckling 
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och jämställdhet och hur dessa har utvecklats mellan åren 1995 och 2005. Denna data 

presenterar jag i statistikkapitlet och jag för sedan en diskussion om ländernas utveckling i 

mitt analyskapitel. 

1.4 Definitioner

Genom min uppsats kommer jag att använda mig av många definitioner och olika begrepp 

vilka jag ämnar klargöra och definiera de mest frekvent använda under denna rubrik.

Empowerment: Innebär enligt Sida ” en människas ökade förmåga och möjlighet 

att själv kunna förändra sitt liv” Att främja kvinnors empowerment är en av hörnstenarna i det 

internationella utvecklingssamarbetet. I praktiska termer handlar det om ”att se till att kvinnor 

har den information och de resurser de behöver för att skaffa sig makt och finna lösningar på 

sina problem” 8.

Entreprenörskap: Definieras av NUTEK 9 som "Entreprenörskap är en 

dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter 

och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i 

sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang" 10.

Genus/Gender: ”Grundläggande variabel som går tvärs över alla andra 

kategoriseringar av människor. Hur genus uttrycks beror på det sociala och kulturella 

sammanhanget, som också definieras vad som förväntas, tillåts och värdesätts hos en kvinna, 

man, flicka eller pojke i fråga om till exempel beteende och utseende. Genus är något man lär 

sig i en socialisationsprocess. Genusrelationer är föränderliga, vilket bevisas av att de ser 

olika ut i olika samhällen” 11 Definition från Sida. 

Gender equality: Sida har för enkelhetens skull valt att likställa detta begrepp

med jämställdhet, gender equality ses som den engelska översättningen av jämställdhet12.

Gender Mainstreaming: Innebär att genderperspektivet alltid finns med som 

beståndsdel före, under och efter alla insatser. Vad som är viktigt att komma ihåg är att detta 

inte är en separat analys för att se till just gender, utan är en nyckelkomponent i den 

övergripande fattigdomsanalysen.13

Jämställdhet: ” Att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, 

                                                

8 Sida, Kön spelar roll – Om jämställdhet iutvecklingssamarbetet, (2005), sid. 3
9 Verket för Näringslivsutveckling. www.nutek.se  2008-05-18 12.38
10 Definition Entreprenörskap; NUTEK:  http://www.nutek.se/sb/d/230/a/724  2008-04-01, 08:34
11 Sida, Kön spelar roll – Om jämställdhet iutvecklingssamarbetet, (2005), sid. 3
12 Susanne Wadstein, Jämställdhetsrådgivare, Sida
13 Susanne Wadstein, Jämställdhetsrådgivare, Sida
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möjligheter och skyldigheter inom alla områden i samhället”. 14

Liberalfeminism: Innebär i denna uppsats en strävan efter jämställdhet, med krav 

på att män och kvinnor ska ha samma skyldigheter och rättigheter inom samhällets alla sfärer. 

Stakeholder: Det finns många olika former och typer av stakeholders. En vanlig 

definition är den som har makt och möjlighet att påverka något inom exempelvis samhället i 

stort, ett projekt och liknande. Vidare kan även stakeholders se som den som påverkas av en 

förändring inom exempelvis samhället eller projektet. Inom Sida används stakeholders som 

referensgrupp för myndighetens insatser, som får vara en del av utvärderingen av insatsen.

Utveckling: I min uppsats likställer jag utveckling med högre värden på de 

statistiska välfärdsmått jag undersöker. (se nedan)

1.5  Tidigare forskning

För att sätta min egen undersökning i ett större perspektiv vill jag relatera den till tidigare 

forskning.  Det finns en uppsjö av tidigare forskning inom området gender och utveckling, 

dock inte i så stor omfattning kopplat till just bistånds – och utvecklingspolitik. Gällande 

tidigare forskning så kommer jag därför främst rikta in mig på att studera andra forskare och 

deras arbeten och resultat på området gender och dess påverkan på utveckling inom länder för 

att kunna sätta min egen undersökning i relation till samma fråga. Jag studerar väletablerade 

forskare på området och den jag kommer använda mig mest av och relatera till är Amartya 

Sen, men även Naila Kabeer och V Spike Peterson och Anne Sisson Runyan. 

Amartya Sen – Development as Freedom

“The extensive reach of women’s agency is one of the more neglected areas of development 

studies, and most urgently in need of correction. Nothing, arguably, is as important today in 

the political economy of development as an adequate recognition of political, economic and 

social participation and leadership of women. ” 15 Sen är ekonom och är inriktad på att 

studera utveckling och av hans verk kommer jag använda mig av boken Development as 

Freedom där han diskuterar olika syner på utveckling och hur människor och stater skall 

kunna tillgodoräkna sig denna. Sen förespråkar en utvidgad syn på utveckling och menar att 

den inte kan mätas i bara BNP 16. Sen var en av initiativtagarna och utvecklarna till just HDI 

måttet vilket jag använder mig av i uppsatsen.

Sen förespråkar nödvändigheten av att se kvinnan som en aktiv aktör inom 
                                                

14 Sida, Kön spelar roll – Om jämställdhet iutvecklingssamarbetet, (2005), sid. 3
15 Amartya Sen, Development as freedom, (1999) Sid. 203
16Amartya Sen (1999) Ibid. Sid. 3
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samhällets alla sfärer. 17 Vidare skriver Sen att dagens ojämlikheter mellan män och kvinnor 

bidrar till att allvarligt försämra för alla världens invånare och att ett stärkande av kvinnan 

som aktör till att låta kvinnor själva vara delaktiga i alla beslut som rör dem själva och deras 

egen situation endast kommer ha positiva effekter. Ett stärkande av kvinnan i den offentliga 

sfären; inom arbetarpolitik, offentlig makt och med samma äganderättigheter och 

utbildningsnivåer som män så kommer detta i sin tur ha den spill-over effekten att kvinnor i 

allt större utsträckning kommer få fatta beslut om sin egen familj och på så sätt kanske 

komma ifrån de traditionella kulturella mönstren i sin by. Kvinnors röster och aktiva 

deltagande måste stärkas genom empowerment och självständighet. 18 Genom att kvinnan 

stärks och har möjlighet att bidra till sin familjs försörjning minskar naturligtvis hennes 

beroendeställning till inte bara hennes man utan till samhället i stort, något som i sin tur gör 

henne mer informerad och mer rustad till att vara en självständig aktör. Även det faktum att 

hon blir en del av arbetsmarknaden gör att hon, enligt Sen, blir ”utsatt” för omvärlden vilket 

även det stärker hennes roll som aktör. Mannens makt inom familjerelationen förstärks av att 

det är han som traditionellt är familjeförsörjare och därför den med ”rätten” att fatta viktiga 

och avgörande beslut för sin familj. 19

Sen menar vidare att ett stärkande av kvinnan som aktör, empowerment, alltid 

har effekt på fertilitetssiffror och barnafödande i utvecklingsländer. Allt eftersom kvinnan får 

allt större möjlighet att göra egna val och makt att bestämma över sin egen kropp så går dessa 

födelsetal ner. Sen hänvisar till empiriska studier vilka visar att de faktorer som mest påverkar 

kvinnans empowerment positivt är kvinnors utbildning och deras möjligheter till att få 

anställning. 20 Kvinnlig läskunnighet anses vara en enormt avgörande faktor för kvinnor inom 

alla dessa områden, oavsett om det handlar om ökad ställning inom familjen, barnadödlighet 

eller möjligheten att slå sig in på arbetsmarknaden och på det sättet främja empowerment. 21 I 

länder med hög ojämlikhet mellan könen är det högre barnadödlighet bland flickor än bland 

pojkar, ett förhållande som kan motverkas genom kvinnans empowerment till att sjukvård och 

neonatal vård anses vara lika viktigt oasvett om det handlar om sjuka pojkar eller flickor, 22

vilket naturligtvis är en del i att stärka kvinnans och flickans ställning i samhället.

Kvinnor lider ofta brist på ekonomiska resurser, vilket är relaterat till 

avsaknaden av kvinnor i vardagliga ekonomiska transaktioner, exempelvis inom äganderätten.

Ägandet av land och kapital i utvecklingsländer har tenderat att vara väldigt ”biased” till 

                                                

17 Amartya Sen, Development as freedom, (1999) Sid.189
18 Amartya Sen, (1999) Ibid, Sid. 191
19 Amartya Sen, (1999) Ibid,  Sid. 194
20 Amartya Sen, (1999) Ibid, Sid. 195
21 Amartya Sen, (1999) Ibid,  Sid. 197
22 Amartya Sen, (1999) Ibid,  Sid. 195
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fördel för manliga familjemedlemmar. Sen menar att det typiskt sett är det mycket svårare för 

kvinnor att starta företag, även i väldigt modest form, på grund den manliga företagsnormen 

och strukturella hinder. När de dock har samma förutsättningar som männen så lyckas de lika 

bra som manliga entreprenörer skulle ha gjort. 23

Vidare tar Sen upp att ett stärkande av kvinnor och deras möjlighet att generera 

egen inkomst ger sociala nyttor utöver stärkandet av den enskilda kvinnan, exempelvis 

reducering av barnadödlighet och förbättrade förutsättningar för barn. Ekonomiskt deltagande 

av kvinnor är alltså både en belöning i sig och en drivmotor för social förändring i stort. 24

Sen diskuterar även Muhammad Yunus Grameen Bank, som var den första

institutionaliserade mikrokreditverksamheten och som blev en lyckad satsning, som ett 

exempel på när ett ekonomiskt experiment för att öka kvinnans aktörsställning och öka 

jämställdheten i landet slagit ut väl och varit en stor framgång. Denna ökade grad av kvinnligt 

deltagande även i den ekonomiska sfären anser Sen vara en positivt bidragande faktor till att 

förändra det bangladeshiska samhället i stort, bland annat genom att födelsetalen minskat, 

vilket har ett flertal positiva följder, vilka jag nämnde tidigare.  Kvinnans ökade deltagande i 

samhällslivet påverkar även landsbygden och äganderätten till land och Sen menar att en 

utvidgad rätt för kvinnor inom detta område kommer att påverka samhällets sociala och 

ekonomiska rörelser.25

Naila Kabeer - Gender Mainstreaming in poverty eradication and the millennium 
development goals – A handbook for policymakers and other stakeholders

Vidare kopplar jag min uppsats till Naila Kabeer, professor från University of Sussex, som

förespråkar vikten av ökad jämställdhet för att minska fattigdomen i världen. Kabeer var även 

talare på Världsfattigdomsdagen 2005 ordnad av Sida, UNDP och UD, där ämnet var hur 

jämställdhet är viktigt för att FN:s milleniemål ska kunna uppfyllas. Det var under detta 

konvent som Sida tog fram skrivelsen 177 idéer för en rikare och mer jämställd värld, 26

vilket är ett av Sidas många dokument om fattigdom och hur den ska motarbetas. Kabeer har 

forskat mycket på just Bangladesh och jämställdhet. Kabeer är samförfattare till boken 

Gender mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals – A 

handbook for policymakers and other stakeholders 27 vilken avhandlar nödvändigheten av att 

ta extra hänsyn till kvinnor i fattigdomsreducering och att arbeta efter främjandet för kvinnor 

                                                

23Amartya Sen, Development as freedom, (1999) Sid. 201
24 Amartya Sen, (1999) Ibid. Sid. 201
25 Amartya Sen, (1999) Ibid, Sid. 202
26  Sida, 177 idéer för en rikare och mer jämställd värld,. http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=519&a=5664    2008-03-31, 
12:47
27 Naila Kabeer, Gender Mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals – A 
handbook for policymakers and other stakeholders, (2003)
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och ekonomiska möjligheter. Även Kabeer diskuterar hur kvinnans empowerment leder till 

mer kontrollerade födelsetal, vilket hon anser är avgörande för fattigdomsbekämpning.28

Kabeers bok handlar om fattigdom i relation till milleniemålen och den ägnar ett kapitel åt 

milleniemålens tredje punkt, vilken jag nämnde i inledningen, nämligen gender equality and 

women’s empowerment och hon nämner här att utbildning är en av indikatorerna för att  detta

mål ska uppfyllas. 29

V Spike Peterson och Anne Sisson Runyan  - Global Gender Issues

V Spike Peterson och Anne Sisson Runyan skriver tillsammans i boken Global Gender Issues 

om gender, utveckling och politik och författarna berör även feminism kopplat till dessa 

frågor. En punkt som avhandlas i deras bok är ojämlikheter mellan könen och hur detta 

påverkar världspolitiken. 30 Författarna skriver bland annat om den subjektspositionering som 

finns i våra samhällen, vilka gör att kvinnor placeras i olika kontexter, exempelvis i rollen 

som den traditionella husfrun.  I och med att kvinnor placerats i en viss kontext så blir det per 

automatik så att kvinnan inte hör hemma i andra kontexter, exempelvis inom high politics och 

i andra roller som ledande aktörer.31 Vidare diskuterar författarna olika förutsättningar som 

råder och som är medbrottslingar till att upprätthålla och förstärka de rådande ojämlika 

könsrollerna som finns. Dessa faktorer finns på olika nivåer, exempelvis det direkta våld som 

finns mot kvinnor, i form av våldtäkt och misshandel i hemmen. Vidare finns den strukturella 

diskrimineringen jag nämnt tidigare, exempelvis i form av segregering på arbetsmarknaden, 

ojämlik lönesättning och ojämlik hälsovård.  Det finns även en form av olika psykologisk 

metoder 32 för att upprätthålla ojämlikheten och enligt mina åsikter bör detta vara den form 

som är svårast att förändra och bemöta då det handlar om informella institutioner och 

beteenden. Det är inlärda beteenden som tyvärr varit socialt accepterade och kommer att vara 

svårföränderliga. Det handlar till exempel om sexistisk humor, beskyllning av kvinnan som 

offer i exempelvis våldtäktsfall och liknande situationer. 

Sidadokument

Utöver denna forskning och litteratur om gender och utveckling kommer jag, för att få en 

insyn i bistånd och då främst svensk biståndspolitik, studera ett antal publikationer från Sida, 

                                                

28 Naila Kabeer, Gender Mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals – A 
handbook for policymakers and other stakeholders, (2003), sid. 203. 
29 Naila Kabeer,(2003), Ibid, Sid. 169.
30 V. Spike Peterson, Anne Sisson Runyan, Global Gender Issues, dilemmas in world politics,(1999)
31 V. Spike Peterson, Anne Sisson Runyan, (1999), Ibid. Sid. 8
32 V. Spike Peterson, Anne Sisson Runyan, (1999), Ibid. Sid. 31
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positionspapper, dokument och skrifter av relevans 33 och de ramverk och bestämmelser som 

styr deras verksamhet. Då det är många till antalet väljer jag att inte nämna dem här.

1.6 Metod och material

1.6.1Angreppssätt

Jag ämnar genomföra en komparativ fallstudie, då jag studerar och jämför Sida och dess 

biståndspolitik i två olika länder, två undersökningsobjekt. Jag använder mig utöver det även 

av en komparativ mesoteori; jag studerar och jämför olika politiska processer och strukturer 

inom ett samhälle, där liberalfeminism och jämställdhet utgör en politisk struktur.34  Vidare är 

min undersökning och mitt syfte beskrivande; jag vill beskriva Sidas bistånds – och 

utvecklingspolitik sett utifrån liberalfeministiska idéer om jämställdhet. 

Båda mina undersökningsobjekt tillhör kategegorin LDC 35. För tillfället finns 

det 50 länder på listan över världens minst utvecklade länder. Dessa länder präglas av att de 

har ogynnsamma förutsättningar för utveckling, av en eller flera orsaker. Dessa länder anses 

också vara de länder som lider störst risk att hamna i fattigdomskriser och lider allt som oftast

av demokratiskt underskott. I dagsläget finns tre kriterier 36 fastställda av United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) för vad som ska vara uppfyllt för att 

länder ska kategoriseras som LDC länder. I Bangladesh och Etiopien kommer jag att 

undersöka de tre variablerna entreprenörskap, äganderätt och utbildning  för att kunna 

besvara min forskningsfråga.

Anledningen till att jag valt ut Etiopien och Bangladesh är att de har liknande 

förutsättningar på ett flertal områden, båda är exempelvis några av världens fattigaste länder, 

LDC-länder, vilket gör det intressant att studera vad just jämställdhet inom bistånds- och 

utvecklingspolitiken kan göra för ett land med så knappa resurser. Men, båda länderna har 

även visat på relativt hög nivå av utveckling de senastee åren. Sida har ungefär samma grad 

av engagemang i båda länderna och tillgängligheten av data från olika organisationer  om 

länderna är ungefär lika god. Genom undersökningens lopp har jag noterat att Sida arbetar på

                                                

33 Exempelvis:  Perspektiv på fattigdom, Gender equality and Womens empowerment, Mainstreaming Gender Equality. 
Sida's support for the promotion of gender equality in partner countries, Om jämställdhet i utvecklingssamarbetet: Kön 
spelar roll, Bilaga om jämställdhet och fattigdomsbekämpning ; Vi jobbar med jämställdhet för att utrota fattigdomen
34 Thomas Denk, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, (2002), Sid 16
35 Definition av United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD
36 LDC: Landets BNP pc måste ligga under 750 $ för att landet skall inkluderas och om BNP pc går över 900 $ så 
klassificeras inte längre landet. För att ett land skall inkluderas i kategorin LDC krävs att landet har ett HAI- index värde 
under 55 och om landet kommer över 61 så kan landet ” för bra” för LDC-listan och gradueras därifrån. . För EVI är 
motsvarande siffror  37  för inkludering och 33 för graduering, Graduering innebär att landet blir så pass välbeställt att de inte 
längre platsar i listan över världens ”least developed countries” 
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3618&lang=1  2008-04-09, 10:36
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liknande sätt inom de olika variablerna i båda länderna.                

För att sedan kunna föra en generell diskussion om jämställdhet, variablerna och 

utveckling måste jag utgå från ett årtal och studera variabeln utveckling (operationaliserat 

genom indexen HDI, GDI, GEM) vid den tidpunkten för att sedan återkomma till länderna vid 

en senare tidpunkt. Under denna tidsperiod kommer jag ofrånkomligen kunna se att 

utvecklingen i respektive land gått framåt, vilket belyses i min analys. 

1.6.2 Avgränsning

Jag väljer att bara studera två länder ur kategorin LDC- länder. Att göra samma omfattande 

studier på alla 50 länder ger naturligtvis ett mer generaliserbart resultat och kan tänkas bidra 

mer till vetandet om detta statsvetenskapliga område. Dock har jag endast tio veckor på mig 

varför detta inte känns genomförbart. Jag är medveten om att detta påverkar resultatet och 

generaliserbarheten. 

Vidare begränsar jag mig genom att bara studera tre variabler. För att ge ett mer 

vattentätt resultat borde jag naturligtvis ha studerat alla möjliga tänkbara påverkande 

variabler, men av samma tidsskäl som nämndes ovan så valde jag dessa tre.  Jag valde att 

följa ett mönster genom att se till socioekonomiska variabler, att se till variabler som på ett 

eller annat sätt påverkar ekonomin och näringsverksamhet i länderna. Att jag, efter 

förförståelse hämtad från tidigare forskning och eget intresse, valde tre variabler inom samma 

”genre” anser jag ger en ökad generaliserbarhet inom just det området och att det även ger 

ökad möjlighet att förstå hur dessa faktorer är relaterade till utveckling. 

1.6.3 Material

Mitt material utgörs av tidigare forskning och litteratur på området, främst av de forskare jag 

tidigare nämnt.

Vidare använder jag mig av Sidas dokument och publikationer gällande deras 

policys samt deras utvecklings – och biståndspolitik.  Jag använder mig även av material 

vilket kan ge mig en förståelse för respektive land och mycket av det materialet kommer jag 

hämta från Sida, men även från annat håll. En del av det material jag behöver för att kunna 

besvara, ”bevisa” och diskutera mina variabler utgörs av statistisk data. De mått jag studerar

vid olika tidpunkter i de olika länderna är HDI (HDI mäter tre olika faktorer. Den första är 

förväntad livslängd, hur många år ett nyfött barn förväntas leva, ”om nuvarande 

åldersavgörande faktorer kvarstår” Den andra faktorn är BNP per capita, det vill säga landets 

bruttonationalprodukt dividerat med antal invånare. Den tredje faktorn är läskunnighet och 
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andelen som går vidare till högre studier) 37, GDI (Mäter samma saker som HDI (se ovan) 

men tar hänsyn till hur dessa faktorer skiljer sig åt mellan könen.) 38 och GEM (Mäter 

kvinnors ekonomiska och politiska möjlighet. Detta mäts genom tre olika faktorer i procent;

Politiskt deltagande och beslutsfattande makt genom procentuell andel platser i parlament för 

kvinnor respektive män, ekonomiskt deltagande genom att se till andel kvinnliga 

beslutsfattare och chefer och genom att se till kvinnliga professionella och kvinnliga arbetare. 

Den tredje är makt över ekonomiska resurser och mäts genom kvinnors och mäns respektive 

inkomster. Ett högt GEM värde indikerar hög grad av jämställdhet.  39. Data över dessa index 

kommer jag ta del av från exempelvis FN, UNDP och UNCTADs hemsidor. 40

För att få en utökad inblick i den liberalfeministiska ideologin och om vad den 

anser upprätthåller de könsstrukturer som motverkar utveckling använder jag mig bland annat 

av Lena Gemzöes bok Feminism41. Även Jane Freedmans bok Feminism- en introduktion 42

belyser feminismen och ger mig inblick i rörelsen. Freedman är forskare i fransk och 

europeisk politik och hon studerar könsfrågor relaterade till politik, varför jag tror hennes bok 

kan passa bra som bakgrundslitteratur till min uppsats.             

Även ovan nämnde V. Spike Peterson och Anne Sisson Runyan diskuterar i sin 

bok Global Gender Issues en del om liberalfeminism och om hur man genom olika glasögon 

ser världen på olika sätt och därmed även ser på utveckling på olika sätt, varför jag även 

kommer använda mig av deras syn på liberalfeminismen.

De intervjuer jag genomför utgör primärkällor för min uppsats. De dokument 

och skrifter jag studerar är dock i första hand sekundärkällor, vilka i sin tur gett mig uppslag 

till vilka ytterligare källor som är av relevans för mig och min uppsats. 

1.6.4 Metoder för datainsamling och dataanalys

Jag använder mig av en trianguleringsmetod där jag använder kvalitativ dokumentanalys, 

intervjuer samt statistisk metod. Som jag nämnde i inledningen så kommer de olika 

metodologiska instrumenten användas till att besvara olika delar av min forskningsfråga och

uppsatsens syfte. Med dokumentanalysen och intervjuerna ämnar jag besvara ifall det finns 

jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag i Sidas policys inom variablerna  

entreprenörskap, äganderätt och utbildning och Sidas arbete inom dessa.
                                                

37 HDI:  http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/hdi/   2008-05-25, 08:43
38 GDI: Naila Kabeer, Gender Mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals – A handbook 
for policymakers and other stakeholders,(2003) sid. 85.
39 GEM: Naila Kabeer, (2003) Ibid. Sid. 85.
40 www.un.org, www.undp.org  , www.unctad.org  
41 Lena Gemzöe, Feminism, (2002), 
42 Jane Freedman, Feminism – en introduktion, (2005) 
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För att se till och studera utveckling granskar jag statistik över tre olika index, 

där ett speglar utveckling och två speglar gender. 

Att använda dessa tre metoder tillsammans i en trianguleringsmetod anser jag 

vara det bästa sättet för att kvalitativt kunna genomföra en undersökning som syftar till att 

besvara socioekonomiska frågor, såsom utveckling. Jag har inte för avsikt att göra en 

statistisk körning utav de värden jag får fram på mina olika länder utan jag kommer att 

sammanställa dessa i en typologi för att enklare kunna tydliggöra dessa för er läsare.

Intervjuer

För att komplettera dokumentanalysen jag använder för att besvara frågor kring mina 

oberoende variabler i mina hypoteser använder jag mig av intervjuer. Jag har per telefon och 

genom besök i Stockholm intervjuat personal från Sida samt via mail intervjuat personal på 

Svenska Ambassaden i Addis Ababa och Dhaka vilka besitter den nödvändiga kompetens och 

tillgång till fakta för att de ska kunna besvara mina frågor om hur Sida arbetar och agerar i 

respektive insatsland gällande just mina frågor och hypoteser.

Jag är medveten om svårigheterna med denna metod, exempelvis 

intervjuareffekten och har ansträngt mig för att undvika denna. Jag har, för att till största 

möjliga grad undvika problemen jag beskrev ovan, genomfört intervjuerna som semi-

strukturerade, mer i form av en dialog jag styr med frågor.     

Intervjuer är ett bra och effektivt sätt för att kunna dra slutsatser om karaktären 

av myndigheter och de beslut de fattar och ger även specifik och kontextuell information. I 

mitt fall skulle detta kunna ses som att intervjuer, med strukturella frågor, med 

myndighetspersoner från Sida skulle ge en bild av hur Sida som myndighet fungerar och hur 

beslutsfattande inom Sida går till, samt ge en bild av de policys och ramverk som omfattar 

beslut om insatser och bistånd. För att få inblick i hur det ser ut i respektive insats och 

undersökningsobjekt (land) är insatsinriktade de frågor som ger bäst svar på de frågor jag har 

inom de områdena.

Jag har valt ut mina respondenter genom snow – ball sampling 43, jag har genom 

att kontakta Sida fått förslag på personer vilka jag bör prata med om de respektive regionala 

områdena och inom policyområdet. För min del anser jag detta var det bästa sättet att få 

tillgång till adekvata respondenter till mina intervjuer. De personer jag fått kontakt med är 

Pernilla Stålhammar, handläggare på Sida som tipsade mig om att kontakta Annika Törnqvist 

som just nu arbetar med jämställdhet i Etiopien i utvecklandet av den nya landstrategin. 

                                                

43 Peter Burnham,Karin Gilland, Wyn Grant, Zig Layton – Henry,  Research methods in politics, (2004) Sid. 91
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Annika tipsade mig om att höra av mig till Gisela Strand, Svenska Ambassaden i Addis 

Ababa och hon har varit hjälpsam med tips och råd.  Vidare kontaktade jag Olof Sandkull, 

Sida, som är handläggare för Bangladesh som även han varit hjälpsam och gett mig tips om 

att kontakta Helena Thorfinn på svenska ambassaden i Dhaka, Bangladesh. För frågor rörande 

jämställdhet och policys har jag från Sidas informationscenter fått kontakt med Susanne 

Wadstein som är jämställdhetsrådgivare på Sida. 

Jag har valt att presentera resultaten från intervjuerna i löpande text-form, med 

svar och frågor integrerade i texten och kommer således inte redovisa alla intervjusvar utan de 

som passar in i texten och syftet med uppsatsen. 

Beskrivande Statistik                 

Jag för en generell diskussion kring mina variabler relaterade till utveckling. För att 

operationalisera och mäta utveckling använder jag mig av kvantitativ, beskrivande statistik. 

Jag kommer här se till och studera HDI, GDI samt GEM som indikatorer på grad av mänsklig 

utveckling i respektive land. Jag undersöker dessa index vid två olika tidpunkter för att se till 

en eventuell förändring i de olika länderna. 

Beskrivande statistik utgör enligt Burnham ett ”mäktigt och ekonomiskt sätt för 

att mäta, analysera och presentera politiska fenomen …och sociala och politiska attityder” 44. 

I mitt fall kan detta appliceras på förekomsten av den liberalfeministiska ideologin. GEM och 

GDI som index visar på ett tydligt sätt hur den sociala och politiska diskursen förs i landet 

och är därför en bra avspegling av hur samhället ser på gender i respektive land. Dessa två 

index får alltså stå för hur jag genom statistik kan påvisa hur jämställt ett land är. Detta vill 

jag sedan koppla och relatera till hur den mänskliga utvecklingen ser ut i respektive land, det 

vill säga genom att se till det socioekonomiska indexet HDI. 

Jag anser det inte vara något stort reliabilitetsproblem med hur jag tolkar de 

statistiska värdena i min undersökning då det är redan fasttagna index som är rankade i en 

storlekslista. Värdena i sig lämnar inte mycket utrymme att analysera och tolka fel. Dock 

måste jag, som alltid inom statsvetenskapen och forskning vara väl medveten om att det är 

nödvändigt att vara källkritisk och noga fundera kring och diskutera källorna till statistiken 

och inse att denna positivistiska källa inte ger hela bilden utan att det alltid finns

omkringliggande faktorer som påverkar.

                                                

44 Peter Burnham,Karin Gilland, Wyn Grant, Zig Layton – Henry,  Research methods in politics, (2004)  sid. 114
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Dokumentanalys

Jag använder mig av Sidas dokument och publikationer för att få en bredare bild av deras 

verksamhet och för att få kunskap om de övergripande mål och strategier som omfattar Sidas 

verksamhet.  Jag studerar även andra dokument som jag anser vara av relevans för min 

uppsats. Denna fakta används tillsammans med det resultat jag får från intervjuerna för att 

besvara frågor jag har kring variablerna. 

1.6.5 Operationalisering

Min forskningsfråga operationaliseras och preciseras genom att jag valt ut tre variabler inom 

vilka jag närmare studerar Sidas jämställdhetssträvan för att se ifall det finns 

jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag i myndighetens arbete. 

Respektive variabel; entreprenörskap, äganderätt och utbildning

operationaliseras i sin tur genom att jag i dokument och intervjuer söker efter diskurser som 

tyder på att jämställdhet främjas inom dessa områden. Där jag finner stöd för att 

Sida/respondenten uttrycker åsikten att jämställdhet främjas inom dessa variabler anser jag att 

jag funnit stöd för min forskningsfråga. 

1.6.6 Validitet och reliabilitet

Joseph A Maxwell skriver i sin bok Qualitative Research Design  - an interactive approach

om två olika hot mot forskningens validitet. Det första handlar om bias som följer av 

forskarens urval och subjektivitet, exempelvis om denne bara har sett till material som talar 

till undersökningens fördel. Det andra hotet mot validiteten är enligt Maxwell hur forskningen 

påverkar den miljö eller de individer som undersöks och hur detta i så fall påverkar 

forskningen och dess resultat. Författaren menar att det är omöjligt att helt få bort denna 

”reactivity” effekt på objekten och att speciellt inom intervjuer så är denna effekt av väldigt 

stor vikt då respondenten alltid påverkas av den som intervjuar, den så kallade intervjuar-

effekten. 45 Jag vill med detta stycke visa att jag är medveten om problematiken och att jag i 

och med denna medvetenhet kan försöka motarbeta hot mot validiteten. 

Det faktum att jag använder mig av en trianguleringsmetod för inhämtande av 

data är i sig positivt för att minska hoten mot validiteten, då flera olika sätt att inhämta data 

kan ge en mer sanningsenlig bild av verkligheten. Då jag väljer att använda mig av 

beskrivande statistik som en av de tre metoderna i min triangulering ökar också validiteten i 

min uppsats, då jag får värden som går att läsa av vilka stödjer eller motbevisar mina resultat i 

                                                

45 Joseph A Maxwell, Qualitative Research Design – An interactive  approach, (2005)  Sid. 108f
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forskningen. 46

Reliabiliteten ser till tillförliligheten av en undersökning, närmare bestämt ifall

samma tillvägagångsätt i undersökningen ger samma resultat vid ett annat 

undersökningstillfälle. Jag anser min uppsats vara reliabel då uppsatsens syfte passar väl till 

det material som undersöks och ger en tillförlitlig slutsats gällande jämställdhet och Sidas 

bistånds – och utvecklingspolitik inom variablerna.

Jag anser även att min undersökning besitter validitet. Min diskussion ovan visar 

på att jag som forskare är medveten om olika hot mot validitet vilket gör att jag kan anstränga 

mig för att motverka dessa. Jag är även medveten om att det inte är metoderna i sig som 

motverkar validitetshot utan hur jag som undersökare bemöter dem.

1.7 Disposition

I kapitel 2 redogör jag för liberalfeminismen som teoretiskt ramverk. Kapitel 3 avhandlar 

Sida, dess policys och dess förhållningssätt till fattigdom. Kapitel 4 redogör för mina olika 

variabler entreprenörskap, äganderätt och utbildning. Kapitel 5 respektive kapitel 6 redogör 

för hur situationen ser ut i respektive land, både sett till mina olika variabler samt till hur Sida 

opererar i länderna, följt av en sammanställning av statistisk data i Kapitel 7. Min analys och 

slutdiskussion kommer sedan i Kapitel 8. Bilagor samt referensförteckning följer sist i 

uppsatsen. 

2. Liberalfeminismen

Den liberalfeministiska teorin strävar efter jämlikhet mellan könen, kvinnor och män skall ha 

samma rättigheter och skyldigheter. Kvinnor har ur ett historiskt perspektiv uteslutits ur 

maktstrukturen i samhället, arbetsmarknaden och i det politiska livet och är därigenom än 

idag underställd mannen. I stort handlar det om att ”kvinnor ska få tillgång till den offentliga, 

politiska sfären på samma villkor som män” 47 och genom detta ses som en lika given del i det 

strukturella samhället som männen. Den liberala prägeln säger att alla individer har samma 

grundläggande fri – och rättigheter. Den grundläggande tanken är att män och kvinnor är lika 

och jämställda och att våra fysiska skillnader inte påverkar vårt värde som människa och 

individ.  48 För liberalfeministerna ska denna strävan efter jämlikhet i den offentliga sfären 

underlättas genom lagar och reformer i samhället för att göra kvinna och mannen lagligen helt 

jämställda. För att uppnå denna likhet är det enligt liberalfeministerna viktigt med utbildning 

                                                

46 Joseph A Maxwell, (2005), Ibid. Sid. 112f
47 Lena Gemzöe, (2002), Feminism, Bilda förlag, Stockholm., sid. 31f  
48 Lena Gemzöe, (2002), Ibid. Sid. 38
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för kvinnor och ändrade attityder i samhället, vilket kan komma till stånd genom 

argumentation och kamp. 49  I det utopiska liberalfeministiska samhället bör ett androgynt 

människoideal råda. I förlängningen kommer kvinnor och män vara identiska (frånsett de 

fysiska skillnaderna) och inte besitta några av de karaktärsdrag vi idag anser vara och som vi 

kategoriserar som ”manligt” och ”kvinnligt”, vilka ofta är en följd av den 

subjektspositionering vi ser i samhället.50

Som begreppet liberalfeminism tydligt visar så härstammar den från 

liberalismen, men inte ens där inkluderas kvinnan på ett självklart sätt, då det långt tillbaka

talas om ”frihet, jämlikhet och broderskap”. Liberalfeministerna vill därmed påvisa den 

strukturella ojämlikheten och härleda den ända tillbaka till franska revolutionen och ännu 

längre, ända tillbaka till antikens diskurs om människans (mannens) förnuft och förmåga att 

tänka rationellt. Strävan efter jämlikhet mellan könen har pågått ungefär lika länge den. Mary 

Woolstonecraft skrev redan 1792 A Vindication of the Rights of Woman vilken av många 

anses vara feminismens litterära födelse. Woolstonecraft skrev i sitt verk att hon kunde hålla 

med om att kvinnor ibland betedde sig irrationellt och underligt, något hon härledde till brist 

på utbildning eller intellektuell stimulans, beroende på att de placerats i fack.51 Detta kan vi 

utan svårighet koppla till aktuell diskursen om subjektspositioneringar 52 i samhället. 

Ett av liberalfeminismens starkaste fokus ligger på utbildning, det avgörande för 

att kvinnan skall kunna bli delaktig i samhället på lika villkor som mannen, 53 vilket även är 

en uttalad åsikt bland de utvecklingsforskare jag undersöker. 

Liberalfeminismen har, precis som de flesta andra ideologier, utvecklats under 

årens lopp och dagens moderna liberalfeminism präglas av fokus på att kvinnor ska ha lika 

politisk representation som män, viktiga poster i arbetslivet ska vara tillgängliga män och 

kvinnor på samma villkor och den viktigaste och mest grundläggande frågan i dag är den om 

lika lön för lika arbete. 54 Problematiken i den här frågan ligger i att förändra de informella 

institutionerna vilka de facto fortfarande råder inom både Sverige och i den övriga världen. 

Jane Freedman anser att alla som anser att jämlikhet mellan könen i form av lika 

rättigheter och skyldigheter inom den ”liberala statens ram” innefattas i begreppet 

liberalfeminist. Hennes bok Feminism – en introduktion avser inte att undersöka de olika 

riktningarna som finns inom feminismen utan istället olika aktuella spörsmål som är av vikt i 

                                                

49 Lena Gemzöe, (2002), Ibid, Sid. 31f   
50Lena Gemzöe, (2002), Ibid, Sid. 38f   
51 Lena Gemzöe, (2002), Ibid, Sid. 33
52 Exempelvis:  Christine Hudson, Malin Rönnblom, Regional development policies and the constructions of gender equality: 
The Swedish Case, European Journal of Political Research. Volume 46, Issue 1, Januari 2007. 
53 Lena Gemzöe, (2002), Feminism, Sid.34 f 
54 Lena Gemzöe, Feminism (2002). Sid.37
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dagens samhällsdebatt, 55 exempelvis medborgarskap. Kvinnans medborgarskap måste vara 

likvärdigt mannens men på många håll i världen är kvinnans och mannens medborgarskap 

skilda åt av både informella och formella institutioner, kan vi de facto säga att kvinnan och 

mannen är helt jämlika och likställda någonstans i världen? Inte om vi ska tro på det citat jag 

nämnde inledningsvis i uppsatsen;  ”No society treats its women as well as its men” 56. Som 

vi så många vet så är verkligheten bister och i många av världens utvecklingsländer, vilka är 

mina undersökningsobjekt, präglas medborgarskapet av helt olika förutsättningar för män och 

kvinnor. 

3. Sida

3. 1 Sida och deras förhållningssätt till fattigdom

Då jordens befolkning utgörs av hälften kvinnor och där många av dessa står utan möjlighet 

att påverka sina egna liv och göra egna val så utgör frågan om kvinnors rättigheter en 

grundläggande tanke i Sidas utvecklingsarbete. Maria Norrfalk, före detta generaldirektör på 

Sida säger att denna jämställdhetstanke förändrats från att vara en ”utpräglad kvinnofråga” till 

att vara en grundläggande del i den fattigdomsbekämpning vilken är Sidas grundprägel. 

Genderdiskussionen runt om i världen har genom tiderna förändrats. Från att 

mannen setts som den självklara mottagaren av bistånd, då kvinnan endast hade del i 

familjeförsörjning och reproduktion och endast sågs som ”offer”, till att kvinnan inom 

biståndspolitiken idag ses som en självständig aktör och där empowerment är den nya it-ordet. 

Det nya perspektivet inom området växte fram efter den fjärde internationella 

kvinnokonferensen i Peking 1995. Sedan dess pratas det om gender and development och att 

makt tyvärr är en faktor som är kopplad till kön. Det var således efter denna konferens som 

gender blev en självklar beståndsdel i allt utvecklingssamarbete. 57 Den internationella 

genderstrategi som råder runt om i världen: gender mainstreaming antogs även den efter 

Pekingkonferensen och den innebär att ”alla insatser, program och projekt ska analyseras ur 

ett genusperspektiv innan de påbörjas” 58 och detta gäller oavsett typ av insats. Sedan ska 

insatsen utformas efter detta faktum så att både män och kvinnor kan ta del av nyttigheterna, 

för att sedan utvärderas. 

Vidare säger Maria Norrfalk att det finns empiriska bevis på att insatser som 

riktas in på att minska orättvisorna i världen och som i stället satsar på jämställdhet är ett av 

                                                

55 Jane Freedman, Feminism  - en introduktion, (2003), Sid. 12. 
56 V Spike Peterson, Anne Sisson Runyan, Global gender issues- dilemmas in world politics (1999), Sid 5. 
57 Sida, Kön spelar roll – Om jämställdhet iutvecklingssamarbetet, (2005), Sid. 5
58 Sida, Promoting Gender Equality in Development Cooperation, (2005), Sid. 7
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de mest effektiva sätten att reducera fattigdomen. 59  I broschyren Jämställdhet gör världen 

rikare – 25 exempel på hur jämställdhet kan minska fattigdomen ges ett antal konkreta 

exempel på hur världen ser ut idag inom olika frågor som ofta förknippas med fattigdom. 

Bland annat står att läsa att det idag råder en genderrelaterad missriktning inom 

låneverksamheten, främst i Afrika. ”Av alla krediter i den totala jordbrukssektorn ges bara 1 

procent till kvinnor” 60 Tittar vi istället på maktrelationerna runt om i världen ser vi att män 

besitter 84 % av all parlamentarisk makt. Kvinnor har således inte överdrivet mycket makt att 

påverka de samhällen i vilka de lever. I världen finns det 920 miljoner vuxna analfabeter, 

varav 600 miljoner är kvinnor. 61 Detta är bara några exempel på hur världens möjligheter är 

snedfördelade, till nackdel för flickor och kvinnor.  

Johan Norqvist, handläggare på Sida uttalar sig i broschyren och menar att 

utbildning och att komma ifrån att flickor tvingas stanna hemma och jobba i hushållet, är den 

viktigaste faktorn för att bryta de traditionella mönstren i samhällena62.

Anders Rönquist är ansvarig för just jämställdhetsfrågor i Afrika. Han berättar 

att Sidas jämställdhetsarbete sker på flera olika nivåer; dels genom direkta insatser som direkt 

syftar till att öka jämställdheten och dels genom att inkludera jämställdhetsperspektivet i alla 

andra insatser. Även här betonas vikten av en dialog med mottagarlandet. Genom dessa olika 

nivåer blir jämställdhetsarbetet mer heltäckande. 63                    

I skriften Kön spelar roll – om jämställdhet i utvecklingssamarbetet, står att läsa 

att fattigdomen ”bör ses som störst när människor inte har några möjligheter att själva ta 

makten över sina liv” och beskriver även vidare hur kvinnor av ekonomiska skäl tvingas in i 

situationer de inte skulle valt annars. 64 Sida satsar stort på att främja ekonomisk rättvisa i sina 

insatsländer. 65Med dessa ord i bakhuvudet anser jag att mina variabler som alla, på ett eller 

annat vis, handlar om att stärka individer på ekonomiskt sätt är av stor relevans. 

Sida verkar för jämställdhet mellan män och kvinnor när det gäller ekonomiska 

rättigheter, såsom ägande, rätten att ärva men även på arbetsmarknaden. Under denna punkt är 

Sida även aktiva för att främja mikrokreditprojekt för kvinnor. En positiv bieffekt av kvinnors 

                                                

59 Sida, Jämställdhet gör världen rikare – 25 exempel på hur jämställdhet kan minska fattigdomen, (2005) Sid. 1
60 Sida, (2005) Ibid. Sid, 1. 
61 Sida, (2005) Ibid. Sid, 1.
62 Sida, (2005) Ibid  Sid, 5.
63 Sida, (2005) Ibid  Sid, 8
64 Sida, Kön spelar roll – Om jämställdhet i utvecklingssamarbetet, (2005), sid. 3
65  Sida; Jämställdhet minskar fattigdomen
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=278&a=955&searchWords=jämställdhet%20minskar%20fattigdom   2008-04-01, 
11:22 
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stärkta ekonomiska makt är att denna tenderar att gynna även barnen i hushållet. 66

3.2 Sidas genderpolicys 67

Sida som biståndsorganisation präglas av ett flertal olika förhållningssätt. Det övergripande 

målet är: Att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina 

levnadsvillkor. Vidare präglas Sida av två olika perspektiv: De fattigas perspektiv och

Rättighetsperspektivet. På en mer konkret nivå lyder Sida efter åtta huvuddrag där 

jämställdhet kommer på tredje plats av prioriteringarna, 68 vilket jag tycker visar på vikten av 

jämställdhet inom Sidas politik. 

Sida styrs av två dokument som omfattar deras verksamhet. Det ena är 

Perspektiv på fattigdom 69 vilken handlar om att en reducering av fattigdomen runt om i 

världen är Sidas viktigaste prioritet. I denna skrift betonas att genusperspektivet är av vikt för 

att fattigdomen ska kunna bekämpas, då män och kvinnor upplever fattigdom på olika sätt. 

Sida styrs även av Så arbetar Sida vilken avhandlar principer och policys efter 

vilka Sida arbetar och i denna går att läsa om åtta huvuddrag för fattigdomsreducering, vilka 

alla kommer från den politiska diskursen om global utveckling. Ett av dessa huvuddrag är 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Flera av de andra huvuddragen, exempelvis respekt för 

de mänskliga rättigheterna och demokrati och god samhällsstyrning med flera är även de mål 

som på ett eller annat vis omfattas av genderperspektivet. 70 Vidare finns för alla länder 

Poverty Reduction Strategy Papers (PRPS) utarbetade som diskuterar den strukturella och 

makroekonomiska situationen i länder och vilka policys landet ska följa de kommande åren 

för att främja ekonomisk tillväxt och reducera fattigdomen  71 och de prioriteringar som finns 

i länders PRPS ska Sida följa i sitt samarbete med länderna. 72

1997 anammade Sida The Action programme for promoting gender equality in 

Swedish International Development Cooperation, efter att gender equality blev ett av Sidas 

huvudmål 1996. För att uppnå målet om gender equality i programmet används en 

                                                

66 Sida, Kön spelar roll – om jämställdhet i utvecklingssamarbetet, (2005), sid. 9
67 För att få bättre insyn i Sida, dess policys och deras sätt att arbeta med gender så har jag via telefon intervjuat Susanne 
Wadstein, jämställdhetsrådgivare på Sida.  Samtalet skedde 2008-05-05, 09:00
68. Dessa 8 huvuddrag är: 
1. Respekt för de mänskliga rättigheterna, 2. Demokrati och samhällsstyrning, 3. Jämställdhet, 4. Hållbart utnyttjande av 
naturresurserna och omsorg om miljön, 5. Ekonomisk tillväxt, 6. Social utveckling och trygghet, 7. Konflikthantering och 
säkerhet, 8. Globala gemensamma nyttigheter. 
69 Sida, Perspektiv på fattigdom, (2004)
70 Sida, Så arbetar Sida, (2005), sid 16
71Poverty Reduction Strategy Paper, International Monetary Fund,  
http://66.102.9.104/translate_c?hl=sv&sl=en&u=http://www.imf.org/external/np/exr/facts/prsp.htm&prev=/search%3Fq%3D
PRSP%26hl%3Dsv%26rlz%3D1T4HPEB_svSE275SE275   2008 -05-18 13:30
72 Sida, Promoting Gender Equality in Development Cooperation, (2005), Sid. 10
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mainstreaming – strategi, 73 . Genom en mainstreaming – strategi så skall alla 

”utvecklingspolicies, strategier och interventioner” präglas av gender equality. Mainstreaming 

gender equality är en utvärdering av hur denna mainstreaming- policy påverkat landstrategier 

och Sidas arbete. Studien tar upp bland annat Bangladesh, vilket uppges vara ett illustrativt 

exempel på hur denna mainstreaming gender equality fallit ut fem år efter implementering av 

The Action Programme. 74   

År 2005 kom Sida med en ny policy: Promoting Gender Equality  in 

Development Cooperation, vilken är en reviderad version av Sidas gender policy. Den äldre 

versionen, Mainstreaming Gender Equality, ersattes därmed.75 I det nya policydokumentet 

står att läsa om Sidas strategi för att främja jämställdheten i insatsländerna.  Den uppgift som 

Sida måste uppfylla är att skapa möjligheter för ”gender equality in its interventions, actions 

and dialogue” 76 men det är insatsländerna som har det övergripande ansvaret för att skapa 

villkor för jämställdhet i länderna. En avgörande del i Sidas jämställdhetsarbete är fortfarande

gender mainstreaming. 

Målet med Sidas genderpolicy är att försäkra sig om att Sidas insatser och 

handlingar alltid främjar gender equality, då jämställdhet mellan könen är en sådan 

grundläggande del i all fattigdomsbekämpning. 77 Den nya genderequality strategin växte 

fram utifrån Mainstreaming Gender Equality men med nya, mer specifika krav; att gender 

equality ska främjas med mer effektiva strategier och en högre grad av ansvarstagande. 78 I 

policyn finns fem punkter framtagna vilka ämnar visa vad gender equality innebär för Sida i 

sitt arbete och fungerar även som någon slags checklista för att se till att Sidas arbete främjar 

jämställdhet. 79 Dessa fem punkter tar i mångt och mycket upp specifika frågor som jag 

tidigare nämnt; gender equality stärker fattigsdomsreduceringen; gender equality är avgörande 

för att nå hållbar demokratisk utveckling, att gender equality inte är en kvinnofråga utan något 

som handlar om relationen mellan kvinnor och män,  med flera. Vidare tar den tredje punkten 

upp maktstrukturer och dess relevans för gender equality och att dessa maktstrukturer måste 

förändras för att motverka strukturella hinder för kvinnor inom områdena utbildning, kvinnan 

som producent och liknande. Punkt fem handlar om jämlika ekonomiska möjligheter för att 

uppnå hållbar och demokratisk utveckling och där lösningen finns i att arbeta för att ta bort 

begränsningar för kvinnors fulla deltagande i landets ekonomi, där särskild vikt bör läggas vid 

                                                

73 Sida, Mainstreaming Gender Equality, (2002) Sid. 5
74 Sida, (2002) Ibid Sid. 5
75 Susanne Wadstein, Jämställdhetsrådgivare Sida
76 Sida, Promoting Gender Equality in Development Cooperation (2005) Sid. 7
77 Sida, (2005) Ibid, sid.4
78 Sida, Promoting Gender Equality in Development Cooperation, (2005)  Sid.4
79 Sida, Promoting Gender Equality in Development Cooperation, (2005), Sid.6
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vikten av att kvinnor och män har samma förutsättningar i ägande och kontrollerande av 

resurser. 80 Relaterat till rättighetsperspektivet och fattigdomsperspektivet,  finns det två 

strategiska områden vilka ska prioriteras när det gäller fördelning av stöd från Sida. Dessa är 

stärkande av rättigheter och maktstrukturer och relationer. En del av maktstrukturer och 

relationer handlar om att i genderequality arbetet belysa tillgång till resurser, en annan del 

handlar om att stärka jämställdhet inom deltagande i olika politiska fora. 81

De tre faktorer Wadstein tar upp (se nedan) omnämns även i Promoting Gender 

Equality in Development Cooperation som relevanta och avgörande för Sidas arbete för 

jämställdhet. 82 Som jag på flera ställen nämnt så kräver gender mainstreaming att en 

genusanalys vävs in i den fattigdomsanalys som görs innan varje insats. En Fattigdomsanalys 

med genusperspektiv bör enligt Sida utföras med fem olika punkter i bakhuvudet.  83  

Figur 3.2.1 - Gender mainstreaming, enligt Susanne Wadstein, Jämställdhetsrådgivare Sida.  

                                                

80 Sida, Promoting Gender Equality in Development Cooperation, (2005), Sid.6f
81 Sida, (2005), Ibid, Sid.8f
82  Sida, (2005) Ibid, Sid. 7
83 Sida, Kön spelar roll – om jämställdhet i utvecklingssamarbetet, (2005), Sid 9

1. Könsarbetsfördelning:  Arbetar män och kvinnor med samma jobb? Vilka av jobben är betalda? Vilka av jobben är 
”status” jobb?

2. Tillgång till och kontroll över resurser: Delas av Sida in i tre olika kategorier: Ekonomiska, politiska och tid. Vem 
kontrollerar vad? Vem kontrollerar ägande och ekonomiska tillgångar, politisk makt och representation, tid?, 

3.  Roller och ansvar knutna till kön: Hur ser sociala relationer ut mellan könen? Hur är familjer traditionellt 
organiserade?

4. Praktiska och strategiska behov: Praktiska behov utgörs av exempelvis dricksvatten och hälsovård: behov som 
behövs för vardagen. De strategiska är istället sådana som exempelvis lika lön för lika arbete och lagliga 
rättigheter. 

5. Livsvillkor och position i samhälle: Ojämlikhet när det gäller tillgång till makt, rättigheter och resurser. 

Wadstein nämner tre olika angreppssätt för hur mainstreaming går till, det vill säga hur Sida arbetar med 
mainstreaming. Det är ej nödvändigt att alla tre alltid används Ibland används bara en eller två av dem osv. De 
tre angreppssätten styrker alla varandra och förstärker syftet med dem. 

Politisk dialog Politisk dialog . Denna punkt uppfyller idag en större del av det hela och har vuxit sig allt 
starkare och viktigare på senare år. För att kunna föra en dialog för specifika insatser krävs det 
att organisationen är aktiv inom området, att den är känd för medborgarna och att 
organisationen lägger och satsar pengar inom området, först då kan en dialog komma till 
stånd. Utan pengar är du inte en aktör värd att föra en dialog med. Den politiska dialogen har 
kommit längre och blivit ett bättre och mer utvecklat instrument i dagsläget och har i den nya 
policyn fått större utrymme.  Den politiska dialogen förs på en ”low politics” nivå och lyfter 
frågor som väcks utifrån specifika insatser och tas sedan till att bli en politisk dialog på högre 
nivå, inom den högre hierarkin. 

Direktinsatser Direktinsatser, handlar om att rikta insatser direkt mot en specifik fråga eller grupp, 
exempelvis kvinnor eller frågan om jämställdhet. 

Mainstreaming Integrerar jämställdhet i olika program;  mainstreaming. Här syftar inte insatsen i sig till 
jämställdhet men jämställdhetskomponenter finns ändå integrerade i arbetet och i 
insatsplanen.  
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Wadstein anser att det viktigaste för att lyckas med implementering av gender equality i 

insatsländer är att alla inblandade måste inse att jämställdhet både kostar pengar och är en 

tidskrävande process. Det är inte något som kan uppnås eller arbetas med vid sidan av något 

annat, utan det är en punkt i sig. Wadstein menade att hon ibland kan uppleva att jämställdhet 

ses som ett sidomål och med den inställningen är det svårt att uppnå förändring. Det räcker 

inte med en enda insats för att uppnå jämställdhet. Det krävs relevanta målsättningar inom ett 

projekt om jämställdhet. Det är ett policyarbete som kräver resultatmål och utvärderingar. 

Jag frågade även Wadstein vad hon anser vara den viktigaste faktorn för att 

främja gender equality och hon menar att när det gäller de olika variablerna jag arbetar med i 

min uppsats, och liknande variabler, så är det väldigt olika i länder vad som behövs och är det 

viktigaste i respektive land för att alstra utveckling. Dock kan generellt sägas att hälsa är det 

området som oftast sammanfaller, där kvinnor oftast upplever  olika former av förtryck, 

exempelvis rätten att bestämma över sin egna kropp. Detta är en upplevelse som delas 

oberoende av världsdel eller religion. 

4. Variablerna

4. 1 Entreprenörskap

Anledningen till att entreprenörskap är av vikt för att främja utveckling är kopplat till 

begreppet empowerment . Kvinnan måste ses som en stark aktör, lika stark som mannen, och 

måste därför ges möjligheter att bygga sig en roll som går utanför kvinnans traditionella roll i 

hushållen. Kvinnor måste ges möjligheter att skapa egna förutsättningar för försörjning och 

inte behöva se sig som beroende av en man för att kunna sörja för sig och sin familj. Detta 

kan endast åstadkommas ifall kvinnan blir en del av marknaden på samma villkor som 

mannen. 

Global Entrepreneurship Monitor 2001 (GEM – rapporten) är en årlig studie av 

graden av entreprenörskap i världens olika länder. Enligt initiativtagaren till rapporten, Paul 

Reynolds, har entreprenörskap en stor del i att minska fattigdomen i länder och att det är 

speciellt viktigt för utvecklingsländer. I utvecklingsländer är en större andel av 

entreprenörskapet behovsgrundat entreprenörskap, vilket uppkommer helt enkelt därför att 

det inte finns någon annan möjlighet till sysselsättning och inkomst. Vidare säger Reynolds 

att det är för honom tydligt att kvinnor är en underrepresenterad och åsidosatt kategori inom 
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detta område och att det viktigaste ett land kan göra för att stimulera entreprenörskapet i 

fattigdomsreducerande syfte är att uppmuntra landets kvinnor till entreprenörskap. 84

Den vanligaste förekommande indikatorn och verktyget när det talas om 

entreprenörskap och utvecklingsländer är mikrokrediter. Mikrokrediter och de möjligheter de 

ger är ett viktigt vapen som används av Sida för att bekämpa fattigdomen. Mikrokrediter

innebär kortfattat en möjlighet för fattiga personer, kvinnor att få lån utan säkerhet, ofta för att 

göra mindre inköp och kanske för att starta upp ett litet företag av något slag.  Grameen Bank, 

med grundaren Muhammad Yunus i Bangladesh, lånar ut pengar till kvinnor som i grupp 

utvecklar affärsidéer och där de som grupp har ett gemensamt ansvar för att betala tillbaka. 

Sida var delaktiga i uppstartande av Grameen Bank 85 som idag har spridit sig till över hundra 

länder och har över sju miljoner lånetagare. 86

Bangladesh brukar anges som ett land i vilket mikrokrediter haft en stor del i att 

landet är på väg åt rätt håll, där mikrofinanserna gynnat den ekonomiska utvecklingen och 

även jämställdheten i landet. Grameen Bank organiserar sina låntagare i olika grupper vilka 

har kollektivt ansvar för lånen. Det finns en rad olika tjänster som dessa mikrobanker 

erbjuder, bland annat krediter för företag och privatlån, för tiggare och för de som vill studera. 

Kort sagt en chans för alla som vill att på något sätt förändra sina liv. 87 På senare år har de 

även börjat erbjuda pensions – och försäkringssystem. 88 Kvinnor upplever många hinder 

inom kreditmarknaden, främst på landsbygden, varför Grameen Banks inledande agerande 

handlade om att främja att kvinnor får mikrokrediter på samma villkor som män. Grameen 

Bank har en återbetalningskvot på nära 98 % vilket anses vara en hög siffra för något så 

nytänkande och unikt som denna bank var vid sin födelse. Sen härrör detta till att de kvinnliga 

entreprenörerna visar tacksamhet för att de fått den möjlighet de fått genom detta 

mikrokreditprojekt. 89 Olof Sandkull tar upp att det naturligtvis även finns mindre positiva 

sidor av mikrokrediterna, exempelvis förekomst av lånehajar och olika lånevillkor. Detta är 

något jag djupare diskuterar i min analys. 

4. 2 Äganderätt 

Kampen om att få äga din mark, ditt hus, din inkomstkälla är och har länge varit viktig i 

utvecklingsländer. Många gånger har det offentliga ägandet varit den enda tillåtna 

ägandeformen i länderna och även om detta är ett förhållande som drabbar alla människor i 
                                                

84 Global Entrepreneurship Monitor  http://www.esbri.se/reynolds_2001.pdf    2008-04-10, 14:27 
85 Sida, Små medel – stora drömmar. En utställning om finansiella tjänster för världens fattiga, (2005)
86  Sida, mikrokrediter: http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1594&a=32933&searchWords=mikrokrediter  2008-04-01, 
12:59
87 Sida, Små medel – stora drömmar. En utställning om finansiella tjänster för världens fattiga, (2005)
88 Olof Sandkull, Sida - Bangladesh
89 Amartya Sen, Development as freedom, (1999) Sid. 201
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dessa länder är det är oftast kvinnan som inte har någon äganderätt, då hon i vissa kulturer 

fortfarande anses vara mannens ägodel och hon har därmed inte rätten att äga något för egen 

del.   Varför skulle man som individ i ett utvecklingsland vara intresserad av att producera 

något för mer långsiktigt bruk ifall du måste dela med dig och ge bort frukten av ditt arbete 

till någon som inte bidragit, när du själv har det så knapert? Det är en mänsklig rättighet att få 

äga och det råder ingen tvivel om behovet av att utöka äganderätten runt om i världen, ur ett 

rättighetsperspektiv, juridiskt perspektiv, fattigdomsreducerande perspektiv och inte minst 

jämställdhetsperspektiv. 

Sida gav år 2007 ut Natural Resource Tenure, Position Paper om äganderätt och 

Sidas förhållningssätt till detta. I dokumentet talas om äganderättens relevans för 

fattigdomsreducering och dokumentet bygger på Parisdeklarationen90 om Aid Effectiveness. I 

dokumentet diskuteras tenure som ett bredare begrepp än äganderätt, 91det är ett begrepp 

vilket rymmer många skyldigheter och rättigheter och kan mer kategoriseras som 

besittningsrätt, rätten att inneha och nyttja naturresurser.  Sidas definition är (egen 

översättning) ”arrangemang kring vilka människor får legitim tillgång till naturresurser; 

villkoren under vilka de får använda resurserna och hur de får ta del av deras nyttor; även de 

institutioner och processer för att styra dessa resurser” 92. Sida menar att denna nyttjanderätt 

av naturtillgångar som positionspappret avhandlar är av vikt för att säkra mattillgång och 

genom det främja hållbar utveckling och minska fattigdom. Vidare menar Sida att säkrandet 

av människors ägande- och nyttjanderätt är ett led i att upprätthålla mänskliga rättigheter om 

rätten till skälig levnadsstandard. För att detta ska kunna uppfyllas krävs det även speciell 

uppmärksamhet till åsidosatta grupper i samhället, exempelvis kvinnor.93                    

I positionspappret fastställs tio olika ”key messages” vilka alla rör naturresurser 

och äganderätt. Den första punkten handlar om att säkerställande av äganderätt är en nyckel 

till fattigdomsreducering och för uppfyllandet av fundamentala mänskliga rättigheter. Punkt 

tre handlar om att kvinnors äganderätt kräver särskild uppmärksamhet då kvinnor ofta är 

ansvariga för hela hushållens inkomst och försörjning men lika ofta, på grund av olika 

diskrimineringsfaktorer, saknar säker tillgång till resurser. Enligt Sida finns det flera faktorer 

vilka påverkar det faktum att kvinnor i allt större utsträckning är den som försörjer familjen 

och att det därför är av vikt att säkra kvinnors möjlighet och rätt till ägande. Ju mer utvidgad 

och omfattande den rätten blir, desto mer förstärks kvinnan som aktör. Därför eftersträvar
                                                

90 Parisdeklarationen innebär en överenskommelse mellan 120 givare, samarbetsländer och internationella 
organisationer om samordning, redovisning och att utvecklingsländerna måste ta större ansvar för sin utveckling.  
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1350&a=24820&searchWords=parisdeklarationen  2008-05-17 13:29 
91 Sida, Natural Resource Tenure, position paper, (2007), Sid. 5
92 Sida, Natural Resource Tenure, position paper (2007). Sid. 5
93 Sida, (2007). Ibid. Sid. 6
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Sida skräddarsydda insatsplaner för att främja gender equality inom det här området: ”As 

gender equality may challenge deep seated power structures, legal reform must be 

accompanied by awareness raising, capacity building and improved access to legal 

services”.94 Vidare konstateras i punkt fem att kontroll över naturresurser ofta är en reell 

maktkälla,95 vilket är relevant för fattigdomsbekämpningen då fattigdom ofta uttrycks i brist 

på makt och framför allt brist på möjlighet att styra över sitt eget liv.

Säkrandet av ägandrätten bör enligt Sida fokuseras på lokala ordningar och 

utformas kontextuellt för att i största möjliga mån uppfylla sitt syfte 96 och det är utöver det 

viktigt att bestämma vem som ska ha rätten att kontrollera naturresurser och vem som har 

rätten att bestämma hur dessa resurser ska utvinnas. 97

IPRI, International Property Rights Index, är en internationell studie som 

studerar och graderar äganderätten runt om i världen.  Indexet består av studier av både 

fysiskt och intellektuellt ägande och hur de skyddas ekonomiskt. Varje komponent inom 

indexet kan få ett värde mellan 1-10 där 10 är det starkast skyddet för äganderätter och 1 är 

det svagaste. Det slutgiltiga indexet är ett genomsnitt av alla komponenters värde. 

Sammanslaget kan ett land alltså högst få värdet 10 och minst 1.
98  

Det finns tre uttalade områden  som indexet fokuserar på och dessa är legal and 

political environment (LP 99), Physical property rights (PPR 100), och intellectual property 

rights (IPR 101). Den senaste studien, som representerar 2008, omfattar 115 länder och täcker 

96 % av världens BNP.  Ett inte helt oväntat resultat är att exempelvis Sverige hamnar på 

plats sex på 2008 års lista, medan nedre delen av listan består av utvecklingsländer. 

                                                

94 Sida, (2007), Ibid. Sid. 10
95 Sida, (2007), Ibid. Sid. 10
96 Sida, (2007), Ibid. Sid. 8
97 Sida, (2007), Ibid. Sid 9
98 IPRI:  http://internationalpropertyrightsindex.org/UserFiles/File/ch3indexcompcov.pdf  2008-04-11, 12:09
99 Mäts genom att se till: 

1. Judicial Independence, 2. Confidence in courts, 3. Political Stability, 4. Control of corruption
100 Mäts genom att se till: 

1. Protection of Physical Property Rights, 2. Registering Property, 3. Access to loans
101 Mäts genom att se till: 

1. Protection of Intellectual Property Rights, 2. Patent Protection, 3. Copyright Piracy, 4. Trademark Protection
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Typologi 4.2.1  - International Property Rights 2008. Aggregerad data.

International 

Property Rights 

Index, 2008

IPRI

(Sammanslaget 

Index)

LP (rättslig 

och politisk 

miljö)

PPR (fysisk 

äganderätt)

IPR

(intellektuell 

äganderätt)

Sammanslaget 

rank på listan

Bangladesh 2.9 2.1 3.7 2.9 115 (av 115)

Etiopien 3.8 3.8 4.3 3.4 96 (av 115)

102
Denna tabell visar data över graden och utsträckningen av äganderätter i mina respektive 

undersökningsländer. Det sammanslagna indexet IPRI visar att av dessa två länder har Bangladesh svagast 
skydd för äganderätten. Bangladesh är också det land om ligger sämst till av alla 115 länder i studien.

IPRI studerar också gender equality i förhållande till äganderätt och inom det här området 

mäts fem olika variabler: access to land, access to other property than land, access to bank 

loans, inheritance och social rights. Mätningen av dessa komponenter går till på samma vis 

som för det ”vanliga” IPRI – indexet (se ovan)  103

Typologi 4.2.2 - International Property Rights 2008. Könsdisaggregerad data, det vill säga 

skyddet för äganderätten sett till hur det fördelas med hänsyn till gender equality.

International 

Property Rights 

Index, 2008. 

Köns-

disaggregerad

Jämställd-

het

I landet

Tillgång till 

land

Tillgång 

till annan 

egendom 

än land

Tillgång 

till 

banklån

    Arv

Sociala 

rättig-

heter

  

Rank på 

listan

Bangladesh104 3.8 2.0 5.0 7.0 0.0 4.8 79(av 115)

Etiopien105 5.7 3.0 5.0 5.0 10.0 5.5 69(av 115)

Studerar vi äganderätten i förhållande till gender ser vi att Bangladesh bättrat sig något. De har fortfarande 
svagast skydd av de två undersökningsobjekten, men har tagit sig till plats 79 av 115. (Jmf med typologi 4.2.1)

Dessa två typologier visar på graden av försvar av äganderätt i de respektive länderna och vi 

ser att båda länderna har stora brister inom äganderätten.  

4. 3 Utbildning 

En grundstomme för att fullt ut kunna vara delaktig och vara en aktör i dagens samhälle är en 

grundläggande utbildning. Utan utbildning står du utanför samhället och din möjlighet att 

påverka och ta över styrförmågan över ditt eget liv. I den kontext jag skriver om handlar det 

                                                

102  IPRI 2008, http://internationalpropertyrightsindex.org/UserFiles/File/022508ot-report%20(2).pdf   sid. 22.   
2008-04-11, 11:36
103  IPRI – Gender equality 
http://internationalpropertyrightsindex.org/UserFiles/File/IPRI%20and%20Gender%20Equality.pdf    2008-04-11, 12:12
104  IPRI: http://internationalpropertyrightsindex.org/index.php?content=cdata&country=Bangladesh  2008-04-11, 12:00 
105  IPRI: http://internationalpropertyrightsindex.org/index.php?content=cdata&country=Ethiopia    2008-04-11, 12.03
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dels om primär utbildning, vilket inkluderar exempelvis sådana basala kunskaper som att 

kunna läsa och ta del av samhällsinformation, text på medicinförpackningar, varningsskyltar, 

valsedlar och alla möjliga skrifter som på olika sätt påverkar ditt liv. Även grundläggande 

räknekunskaper är grundstommar i din vardag och ditt liv. Utan utbildning är det naturligtvis 

även svårt att tillgodoräkna sig de nyttigheter som exempelvis äganderätten, mikrokrediter 

och andra olika former av entreprenörskap ger, varför jag ser utbildning som fundamentalt för 

att ett land skall kunna utvecklas. Men även högre utbildning och andelen kvinnor däri är utan 

tvivel relevant, kanske än mer än grundutbildningen. Som jag nämnde inledningsvis är det 

nästintill jämlikt mellan antal flickor och pojkar som får den grundläggande utbildningen, 

men ju högre upp man kommer i utbildningsstegen, ju färre kvinnor finner du där. Detta är 

även något som Olof Sandkull på Sida betonade under min intervju med honom, att 

ojämlikheten inom utbildningssfären blir mer tydlig ju högre upp du kommer. 

Att kvinnor och flickor är förfördelade gällande rätt till utbildning beror enligt 

Sida på djupt rotade maktstrukturer och könsroller som lever kvar och i många fall är högst 

levande. Finns det fler barn i en familj och något av barnen måste prioriteras på grund av 

knappa resurser är det ofta pojkarna i familjen som får utbildning, flickorna ska ju ändå bara 

giftas bort och bli hemmafruar, varför de fram till dess får vara en av familjeförsörjarna 

istället för att gå i skolan som sina bröder.  Vidare diskuterar Sida vikten av att beslutsfattare 

inser att utbildning är en av nyckelfaktorerna till utveckling och ekonomisk tillväxt, varför 

utbildning även utgör en politisk fråga. 106

Sida arbetar därför på ett brett plan med ökade möjligheter för utbildning till alla 

människor, oavsett kön och social ställning, något som visat sig ha effekt på andelen 

kvinnliga lärare vilket i sin tur tenderar att ge fler flickor som går i skolan. 107

Alla de forskare jag hänvisar till i uppsatsen talar om vikten av utbildning och 

dess relevans för att fattigdomsreducering och utveckling skall vara möjlig. Kabeer menar 

bland annat att utbildning leder till positiva förändringar på flera sätt, exempelvis påverkar 

utbildning hur du ser på dig själv som individ och formar därefter ditt beteende. Vidare ger 

utbildning dig tillgång till kunskap och verktyg till att nyttja kunskapen. 108 Sen, Kabeer och 

Peterson och Runyan nämner alla utbildning som en avgörande faktor och menar på att 

utbildning för kvinnor och flickor har positiva effekter på hela samhället, såsom minskad 

barnadödlighet och bättre hälsa generellt sett. Även all Sida – personal diskuterar utbildning 

som en grundstomme i deras verksamhet. 
                                                

106 Sida, Kön spelar roll – om jämställdhet i utvecklingssamarbetet, (2005), Sid. 8 
107 Sida, (2005), Ibid, Sid. 9
108 Naila Kabeer, Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals – A handbook for 
policymakers and other stakeholders,(2003) Sid. 175
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5. Bangladesh

5.1 Bakgrund Bangladesh

Bangladesh har en lång historia som biståndsmottagare från Sverige och Sida. Bangladesh är 

ett av världens fattigaste länder och präglas av korruption och en svag demokratisk 

förankring. Bangladesh kännetecknas idag av frånvaro av skydd och garanti för mänskliga 

rättigheter där de fattiga är än mer utsatta än den övriga befolkningen. De mänskliga 

rättigheterna har lagstadgat och konstitutionellt skydd, men som ofta i nya och instabila 

demokratier så råder det stor skillnad de jure och de facto. 109  Landet är bland de fattigaste 

länderna i världen, där hälften av befolkningen lever i fattigdom (2 US dollar/dag110) och en 

fjärdedel är extremt fattiga (1 US dollar/dag111) och enligt Sida är den mest utsatt av de olika 

sociala grupperna kvinnor på landsbygden. Cirka 66 % arbetar inom jordbruket och landet är 

väldigt tättbefolkat. Det senaste årtiondet har Bangladesh satsat mycket på avregleringar, 

privatiseringar och marknadsekonomiskt främjande åtgärder för att få skjuts på ekonomin och 

på senare år har graden av utländska investeringar i landet, något som är avgörande för att 

länder ska kunna ta sig en plats på världsmarknaden, ökat.112

Olof Sandkull, Sida, arbetar med Bangladesh och menar att framför allt inom 

området hälsa och utbildning, men även inkomstfattigdom har  Sida märkt en förbättring inom 

landet. De har haft en kraftig ekonomisk tillväxt på senare år, en del tillskrivs 

mikrokrediterna.  Dock har inkomstfördelningen inte förbättrats, klyftorna mellan rika och 

fattiga har vidgats och är större än någonsin. Den reella BNPökningen försvinner på grund av 

bland annat befolkningstillväxt och dålig allokering inom landet. 113 Det råder dock en ökad 

medvetenhet bland beslutsfattare, en ökad medvetenhet om de strukturella problemen men 

influenser av religiösa påtryckningar har bromsat utvecklingen. Den koalitionsregering som 

vann valet 2001 innebar en tillbakagång inom jämställdhets – och utvecklingsområdet bland 

annat genom att den Women In Development (WID) policy som fanns bromsades upp av den 

regeringen men är på väg att återinföras under den interimsregering som styr nu. 114

5.1.1 Entreprenörskap

I och med Grameen Bank och dess framgång blomstrar entreprenörskapet i Bangladesh.

Mikrofinansmarknaden i Bangladesh är en av den största i världen och är trots sin storlek en 

                                                

109 Sida, Kort om Bangladesh, Sida 2006
110 FN:s definition 
111 FN:s definition 
112 Sweden Abroad  http://www.swedenabroad.com/Page____24268.aspx   2008-05-31, 09:44
113 Olof Sandkull, Sida - Bangladesh
114 Olof Sandkull, Sida - Bangladesh
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av den minst reglerade. Landets bankväsende domineras av fyra statliga banker vilka 

fokuserar på landsbygd men undviker att rikta sig mot de fattigaste. De privata bankerna i

landet satsar på urban utveckling, vilket är ett av skälen till att mikrokreditsystemen vunnit 

sådant gehör som de har på landsbygden. 115

5.1.2 Äganderätt

Som min typologi ovan visar (Typologi 4.2.1) är skyddet för äganderätten närmast obefintligt 

i Bangladesh. IPRIs statsistik över äganderätten år 2008 visar på att Bangladesh ligger på sista 

plats av 115 länder gällande skydd för äganderätten och det område som har allra svagast 

skydd är inom LP – Legal and political protection, vilket innebär att äganderätten försvagas 

genom avsaknad av politisk stabilitet, korruption, rättvisa rättegångar och liknande 

omständigheter.  Skyddet för IPR - Intellectual Property Rights, exempelvis skyddet inom 

patent, copyright och trademark (2.9) är marginellt bättre medan skyddet inom PPR -

Physical Property Rights (3.7) är det starkaste av de tre inom Bangladesh och där rör det sig

om tillgång till lån och till registrering av egendom. 

5.1.3 Utbildning 

Då ungefär hälften av landets invånare inte kan läsa är detta ett viktigt prioriteringsområde för 

Sida, som satsar mycket på exempelvis olika grundskoleprojekt. Efter idogt arbete har har 

Bangladesh redan uppnått ett av Milleniemålen om skola för alla barn. I dagsläget är det så 

många som 94.1 % av barnen i Bangladesh som går i grundskola. Bangladesh är dock 

fortfarande präglat av låg utbildningsnivå, då de flesta sedan inte studerar på sekundär 

utbildningsnivå.  Fortfarande läggs bara 2.2 % av BNP på utbildning, en siffra som är låg 

även jämfört med andra utvecklingsländer. 116

5.2 Sida i Bangladesh

Helena Thorfinn på svenska ambassaden i Dhaka fick jag kontakt med genom Olof Stenkull 

på Sida. Han tipsade om henne som en mycket kompetent nyckelperson i Sveriges (Sidas) 

samarbete med Bangladesh. Thorfinn hade ingen möjlighet att ställa upp på en traditionell 

intervju, utan hon besvarade en del av mina frågor via mail och hon gav mig många tips på 

var jag kan finna den information jag behöver för att besvara mina frågor kring mina 

oberoende variabler.  

Sida har varit aktiva i Bangladesh sedan 1971 och landet har sedan dess varit ett 

                                                

115 Grameen Bank – Bangladesh http://www.grameenfoundation.org/where_we_work/south_asia/bangladesh/  2008-05-26,   
14:58
116 Sida, Utbildning för alla – en mänsklig rättighet, (2007) Sid. 2 
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av Sveriges stora biståndsmottagarländer. 117 Sida har, som i alla mottagarländer, 

övergripande mål för i vilken riktning deras arbete skall gå i respektive land. I Bangladeshs 

fall är det att ” förbättra levnadsförhållandena för de fattiga, framför allt för kvinnor och barn. 

Dessutom skall jämställdhet mellan kvinnor och män främjas”. 118

Landstrategi Bangladesh 1 januari 2002 till 31 december 2005 beskriver 

svenska statens (Sidas) bild av Bangladesh och det är på detta dokument som grunden för 

Sveriges och Bangladeshs samarbete vilar. I landstrategin går att läsa att kvinnors situation 

har förbättrats något de senare åren på så sätt att de har en större del på arbetsmarknaden men 

att det ekonomiska, sociala och informella förtrycket fortfarande är utbrett. 119 Att det skett en 

förbättring hänvisas till ett bättre utvecklat och jämställt utbildningssystem 120 och arbetet 

med att nå det övergripande målet ska främjas bland annat genom en än mer utbyggd 

utbildningssektor. 121

Ur landstrategin kan det utläsas att några av de stora områdena för Sveriges 

samarbete med Bangladesh är jämställdhet, mikrokrediter och primärutbildning.122

Jämställdhet utgör en av de centrala dialogfrågor vilka Sverige önskar föra med staten 

Bangladesh.123 Mikrokrediterna tillskrivs en stor del i att Bangladeshs ekonomiska situation 

bättrats på senare år och så många som 9 miljoner av landets invånare nås idag av 

mikrokrediter och utnyttjar den möjligheten. 124          

Sverige är engagerade i en rad olika projekt för att främja äganderätt, entreprenörskap och 

utbildning. Bland annat nämner Thorfinn ett sektorprogram för primärutbildning som heter 

Primary Educational Development Programme (PEDPII) vilket handlar om primärutbildning i 

Bangladesh, ett projekt som har en stor gender equality prägel. PEDPII är ett program som 

lyfter samhälleliga jämställdhetsproblem, exempelvis är kvinnliga lärare en diskriminerad 

grupp som Sida arbetar med. Programmet genomförs mellan 2004 och 2009 och har en rad 

finansiärer, bland annat Sverige (Sida), EU och andra enskilda stater125 Det främsta syftet 

med programmet är att höja antalet människor som går färdigt grundskolan i Bangladesh och 

den kunskapsnivå de förväntas ha efter avslutad skolgång. Detta ämnar göras genom att höja 

kvalitén och tillgången på skolor och på undervisning för att detta skall leda till utveckling. 

En viktig punkt i strävan efter att uppnå dessa mål är att arbeta för att flickor och barn från 

                                                

117 PSU: http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=269&a=895   2008-04-01, 08:43 
118 Sida, Kort om Bangladesh,, (2006) 
119 Sida, Landstrategi Bangladesh 1 januari 2002 till 31 december 2005, (2001) Sid. 1
120 Sida, 2001,Ibid Sid. 3
121 Sida, 2001 Ibid, Sid. 1
122 Sida, 2001, Ibid. Sid. 1
123 Sida, Landstrategi Bangladesh 1 januari 2002 till 31 december 2005,(2001) Sid. 14
124 Sida, (2001) Ibid. Sid. 3
125 Utbildning i Bangladesh: http://www.eudelbangladesh.org/en/projects/education_projects.htm   2008-05-02, .08:54



37

fattiga hushåll ska ha samma tillgång till adekvat skolgång som alla andra barn. 126 Detta 

genomförs exempelvis genom att börja se till mer praktiska frågor såsom klassrum, skolmiljö, 

lekplatser, toaletter till flickor, vattentillgång och att utbilda examinerade lärare samt att inom 

dessa områden säkra kvinnors och flickors positioner. 127

Sida är för tillfället huvudfinansiärer/stödjare för projektet Katalyst, vilket är ett 

privatsektorutvecklingsprogram. Projektet är enligt Sandkull på väg att fasas ut och i år är

sista året som Sida är engagerade i Katalystprojektet. 128 Projektet går under namnet Katalyst 

– growth trough business services och genomförs i två faser, där det första sträcker sig från 

oktober 2002 till mars 2008, därefter inleds fas två, vilken i mångt och mycket liknar den 

första fasen, förutom att större vikt läggs vid gender och fattigdomsbekämpning. 129

Programmet är ett av världens största projekt inom sitt område och syftar till att främja 

konkurrenskraft i olika sektorer inom Bangladesh och gör detta genom att stödja small and 

medium – size enterprises (SEMs).  Katalyst arbetar genom att identifiera hinder och 

begränsningar av olika slag på marknader runt om i Bangladesh och uppmuntrar till en mer 

aktiv och större privat sektor och önskar genomdriva detta genom att främja 

marknadsmekanismer. En gränsöverskridande och övergripande fråga som appliceras i allt 

arbete är gender och ESRB (Environmentally and Socially Responsible Business). Projektet 

arbetar med att främja gender genom att inkorporera gender equality i utvecklingen av alla 

sektorer och ämnar även väcka en diskussion kring ämnet på en nationell nivå.                  

Ett av Katalysts huvudmål är som jag tidigare nämnt att främja bangladeshiska företags 

konkurrenskraft och de anser att genom att få bort olika begränsningar för gender equality 

inom de olika sektorerna så gynnas landets konkurrenskraft. Ett annat av Katalysts mål är att 

få den privata sektorn att anamma gendermedvetna arbetssätt och att genom att skapa en 

medvetenhet, dialog och att bygga kapacitet och möjligheter för stakeholders. Dessa 

begränsningar är oftast i form av brist på kunskap, medvetenhet och förståelse om gender och 

de problem som följer av och som genomsyrar frågan. Därför tas hänsyn till gender i allt 

marknadsfrämjande arbete: bland annat genom att se till interventioner som specifikt syftar 

till gender equality men även att se till hur gender uppmärksammas i andra, mer generella 

projekt. 130 I regionen Faridpur sker ett arbete inom Katalsyts projekt Gender Focused 

Capacity Building of Local Government Officials for an improved LEE in Faridpur . (LEE 

                                                

126Världsbanken: Bangladesh 
http://lnweb18.worldbank.org/lo%20web%20sites/bangladesh%20web.nsf/0704a4348e105b2e462566720023975f/70ab19e4
a02c302646256719004582af?OpenDocument   2008-05-02, 11:41
127 Olof Sandkull, Sida - Bangladesh
128 Olof Sandkull, Sida - Bangladesh
129 Om Katalyst:   http://www.katalystbd.com/admin/downloads/20080105103806.pdf   Sid 33. 2008-05-02, 09:50
130 Om Katalyst: http://www.katalystbd.com/content.php?id=100&pid=98&searchtxt=Gender   2008-05-02, 10:08
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står för Local Enabling Environment och är ett ramverk som ser ett samspel mellan de två 

aktörerna det privata och det offentliga) 131 där de mer specifikt ser resultat i att kvinnliga 

entreprenörer i allt större utsträckning får handelslicenser från staten. Vidare ses att kvinnliga 

affärssektorer blivit legaliserade och att detta har en positiv effekt på den totala ekonomiska 

aktiviteten i landet.132              

Sida arbetar för att stärka mänskliga rättigheter och demokrati, och människors 

medvetenhet om det, i Bangladesh och gör detta främst genom att stödja lokala 

organisationer. Dessa organisationer arbetar med rättshjälp till kvinnor, skydd av utsatta barn 

exempelvis gatubarn och genom att ge mikrokrediter. 133 Målet är att genom dessa insatser på 

längre sikt kunna bidra till att kvinnan får större makt och kontroll över sig själv, sin kropp 

och sin familj.  Sandkull berättar att Sida stödjer olika MR projekt med klar kvinnoprofil om 

exempelvis skydd, kvinnofridsfrågor, juridiska spörsmål, medvetandekampanjer och 

lobbying.  Sida stödjer även dessa organisationer genom hjälp till FN rapportering och olika 

uppföljningsarbeten.134

Som jag nämnde tidigare så är kvinnor på landsbygden den fattigaste gruppen i 

Bangladesh. Under tjugo år har Sida arbetat med ett projekt som arbetat mot just detta 

problemområde och för att främja utvecklingen på landsbygden. Detta gick under 

arbetsnamnet Rural Employment Sector Programme och gav möjlighet till sex miljoner 

människor i Greater Faridpur-distriktet att ha en egen inkomst. Detta projekt arbetar med att 

kartlägga företag och assistera dessa med revision, bokföring och att köpa tjänster av andra 

lokala företag.  Syftet med projektet är att hjälpa de svagare regionerna att utvecklas.  135

När det gäller entreprenörskap arbetar Sida med att institutionalisera näringslivet 

i Bangladesh och med att ordna marknadsplatser. Annars är det inga större 

näringslivsutvecklingsprojekt som är centrala för tillfället. 136 Dock stödjer Sida många lokala 

NGOs137 som arbetar med entreprenörskap och jämställdhet i Bangladesh. 

Efter Grameen Banks framgång är det fler och fler kvinnor som använder sig av 

mikrokrediter, detta gör att det utövas tryck på samhället att förändras och det finns även ett 

tryck utifrån för förändring. Mikrokrediterna och detta inre tryck har lett till stora 

förändringar,  dock är de underliggande strukturerna och de strukturella hindren för kvinnor 

fortfarande oförändrade. Sida har ej gett sig på att försöka förändra traditionella mönstren och 

                                                

131 Om Katalyst:  http://www.katalystbd.com/content.php?id=28&pid=27&searchtxt=LEE  2008-05-02, 10:53
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136 Olof Sandkull, Sida - Bangladesh
137 Non-Governmental Organizations 
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rollerna för män och kvinnor, exempelvis etnisk minoritet som råkar vara kvinna och råkar 

vara handikappad är fortfarande en väldigt utsatt person. 138

Staten Bangladesh strävar efter att ge människor, speciellt flickor och kvinnor, 

tillgång till utbildning, detta för att de ska kunna tillgodoräkna sig kunskaper som behövs i 

samhället, ekonomiska och sociala. Sverige är verksam i att stödja dessa utbildningsfrämjande 

åtgärder.  139 Denna strävan efter gender equliaty i primärutbildningen kommer utifrån

påtryckningar från givargrupper.140 Sedan 1996 syns en reell förbättring gällande jämställdhet 

inom primärutbildningen, i dagsläget är det lika många flickor som pojkar som går i skolan i 

Bangladesh och det är fler flickor som går längre i skolan, detta har kommit till stånd genom 

bland annat upplysningskampanjer. Så på primär nivå är det enligt Sandkull inget större 

problem, utan det är utbildningen på högre nivå som fortfarande lider av ojämställdhet. 

Graden av analfabetism är fortfarande högre bland kvinnor än bland män och sekundär- och

universitetsutbildning är ofta förbehållen männen. 141

På frågan om vad Sandkull tror är det viktigaste för att främja kvinnor inom 

dessa variabler svarar han att genderarbetet bör bli mer rättighetsbaserat. Man bör se till vilka 

rättigheter som kränks och få en överblick över detta, så vet man på ett annat sätt var krutet 

ska läggas.  Som det är idag när det handlar om kvinnor så hamnar datan och infon på en mer 

aggregerad nivå 142 och avhandlar kvinnofrågor på en mer generell basis. Sandkull hänvisar 

till PGU (Politik för Global Utveckling) där det står att läsa om Sidas olika perspektiv, 

rättighetsperspektivet (mänskliga rättigheter, kvinnans rättigheter, samma möjligheter för 

kvinnor och män) och fattigdomsperspektivet vilka är utgångspunkten för Sidas arbete. Sida 

bör genom dessa anpassa sig till kontexten och inte främja gender equality i skolsystem i 

Bangladesh ”bara för att”143 Det krävs en ökad medvetandehet för kvinnor om vad de har för 

rättigheter i samhället, detta för att kunna ställa krav på exempelvis myndigheter och skola

om vad du som individ och du som kvinna har för rättigheter. Det krävs ansvarsutkrävande 

och öppenhet, transparens, för att lyckas med gender equality.  Det krävs också, enligt 

Sandkull,  en ökad grad av deltagande, av ”riktigt” deltagande, från kvinnorna. 144 De måste 

bli lika givna aktörer som männen. 

Vidare anser Sandkull att gender har blivit ”för mycket kvinna”, begreppet har 

”kidnappats” av kvinnorörelsen, det har blivit en förtäckt kvinnofråga vilket 
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jämställdhetsrörelsen har förlorat mycket på. Sammanfattningsvis menar Sandkull att det är 

de två perspektiven, fattigdoms – och rättighetsperspektivet som är den vettigaste vägen att gå 

för att nå gender equality inom dessa variabler och inom allt gender equality arbete och detta 

kan kompletteras med speciella insatser för att angripa direkta frågor. 145

6. Etiopien

6.1 Bakgrund Etiopien

Etiopien är ett av världens fattigaste länder och har länge varit så. Landet är unikt, då det är 

det enda afrikanska landet som inte varit en koloni, med undantag av en mycket kort 

kolonisering av Italien under Andra Världskriget. I Etiopien råder liknande förutsättningar 

som i Bangladesh. Cirka en fjärdedel av befolkningen lever i extrem fattigdom 146 Även 

Etiopien är ett land med stor jordbrukssektor och det är här den fattigaste delen av 

befolkningen lever och bor. På senare år har dock ekonomin vänt i landet och de har en 

förhållandevis hög tillväxt och Sida anser att detta till stor del beror på förbättrad infrastruktur 

och genom denna tillväxt så har bland annat barnadödligheten minskat. 147 Kvinnor är de 

facto fortfarande förfördelade i Etiopien, trots lika rättigheter på pappret så råder en stor brist i 

jämställdheten, något som inte kommer att förbättras om inte den etiopiska regeringen 

prioriterar ”lika möjligheter till utbildning, arbete och vidareutbildning” .148

6.1.1 Entreprenörskap

Idag är försörjningsmöjligheterna mycket begränsade för fattiga kvinnor på landet i Etiopien. 

Utan möjligheter att få tillgång till bra och givande insatsvaror är de fattiga bundna till 

exempelvis jordbrukande med dålig avkastning. 

Då det råder ett överskott på arbetskraft, brist på mark att odla och industrierna 

är svaga så finns det ett stort behov av att främja den privata sektorn och möjligheterna till 

entreprenörskap. 149 Mikrofinansmarknaden är idag starkt reglerad i Etiopien och efterfrågan 

på mikrokrediter är långt större än utbudet av det.  I dagsläget arbetar Grameen Bank med två 

samarbetspartners i Etiopien. 150

Bland annat UNICEF är aktörer på mikrokreditmarknaden i Etiopien och har där 

                                                

145 Olof Sandkull, Sida - Bangladesh
146 Enligt FN:s definition mindr än 1 US dollar/dag 
147 Sida, Kort om Etiopien, (2007)
148 Sida, Landstrategi Etiopien 2003-2007,  (2003)Sida. 
149 Sida,  Landstrategi Etiopien 2003 – 2007 (2003). Sid 29
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som syfte att hjälpa familjer att få en inkomst genom att starta affärsrörelser och en 

försörjningsplan för familjen.151

6.1.2 Äganderätt

Den etiopiska staten har länge haft närmast total kontroll över de resurser som finns i landet. 

Äganderätten är dåligt förankrad och många människor i fattigdom saknar kontroll över sina 

liv. 152 Kvinnor är marginaliserade av statens politik och trots att kvinnor utgör 60 -80 % av

den arbetsföra befolkningen på landsbygden så har de ej en självklar plats inom 

jordbrukssektorn, där de behövs ifall landet skall kunna uppnå den tillväxt de är i så desperat 

behov av. 153 På landsbygden råder ett arbetskraftsöverskott och enligt Sida används marken 

ineffektivt och är snedallokerad bland landsbygdsinvånarna. Det finns inte tillräckligt med 

mark för befolkningen och industrierna är för svaga för att kunna ta emot hela den arbetsföra 

befolkningen.  För att nå ökad tillväxt är det av vikt att ”diskutera gällande system för 

markinnehav” och att främja den privata sektorn. 154

Som undersökningen från IPRI visar och som jag tydliggjort i typologi 4.2.1 så 

har Etiopien svagt skydd för äganderätten. De hamnar på plats 96 av 115 och har ett värde på 

3.8  De olika ”delvärdena” i IPRI – indexet är i Etipoien är för Legal and Political rights (3.8) 

medan det högsta värdet för Etiopien är inom Physical Property Rights (4.5), vilket handlar 

om tillgång till lån och registrering av egendom och Intellectual Property Rights (3.4) under 

vilket exempelvis patent hamnar. 

6.1.3 Utbildning

Det finns få kvinnor inom den högre utbildningen i Etiopien, forskar – och universitetsvärlden 

är fortfarande förbehållen männen. 155 På senare år har antal barn i primärskolan ökat i 

Etiopien, men det är fortfarande långt ifrån alla som har tillgång till skolgång. I dagsläget har 

56,3 % av barnen tillgång till grundutbildning och andel av BNP som går till utbildning är 

cirka 4,6 % 156  

6.2 Sida i Etiopien

Sida inledde samarbete med Etiopien redan 1954 och har sedan dess haft en biståndsrelation 

till landet. Det grundläggande arbetet i Etiopien för Sidas del handlar om att främja mänskliga 

rättigheter och sträva efter demokratisk konsolidering. Sida arbetar för att säkra vatten och 
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främja hälsa och lägger stora summor bistånd och energi på att arbeta för rätten till utbildning 

i landet, något som på senare år blivit alltmer omfattande. 

Sida utvecklar för sina samarbetsländer en landstrategi som är ett av de 

viktigaste instrumenten för att styra deras samarbete med mottagarländer. Jag använder mig 

av dessa i respektive land för att få insyn i hur Sida ser på mina respektive länder, deras 

situation idag och gällande deras möjlighet till utveckling.  

I Landsstrategi Etiopien 2003 – 2007 kan läsas att det på ett flertal områden 

behövs ett ökat arbete för att få in kvinnor i stor utsträckning. Både inom äganderätten, 

utbildning med flera områden krävs det en större andel kvinnor dels för att säkerställa gender 

equality och dels för att uppnå det explicita målet utveckling. 157

Landsstrategin radar upp en rad olika områden inom vilka det är av vikt att en 

dialog förs med Etiopiens regering. Några exempel från dessa är åtgärder för att stärka 

kvinnors roll och position i samhället (empowerment), vikten av att främja utbildning för 

kvinnor för att på detta sätt öka deras deltagande i samhället och dess olika sfärer. Vidare 

inom jämställdhetsdialogen framhävs behovet av att se till statistik och data som är 

könsuppdelad och tar hänsyn till hur olika variabler skiljer sig åt och påverkar kvinnor och 

män olika.158

Vidare anser Sida att det är högst nödvändigt att främja privat ägandeskap för att 

på så sätt gynna produktiviteten och få igång en inhemsk marknad som på sikt kan konkurrera 

på världsmarknaden. Det krävs även tydliga regler för ägande och det nämns hur 

företagskulturen ska kunna gynnas, genom tydligare regler för uppstartande av privata 

företag. 159

För att främja kvinnligt entreprenörskap i landet arbetar Sida med Amhara 

Womens Entrepreneur Association (AWEA) och arbetar även med ett omfattande program för 

utveckling i samma region, vilket arbetar mycket med vatten, vägar och stöd till lokala 

mikrokreditorganisationer.  AWEA arbetar med kvinnligt entreprenörskap i Etiopien och 

syftar till att hjälpa och underlätta för kvinnor och entreprenörskap bland annat genom att 

förhandla med regeringen och söka sätt för att underlätta finansiering vid uppstartande av 

företag. Organisationen anordnar handelsmässor där producenter och konsumenter möts, för 

att hjälpa de kvinnliga företagarna att komma ut på marknaden. Organisationen växer och har 
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nu filialer i ytterligare tre städer utöver Bahir Dar där den grundades. 160 Organisationen är 

idag den näst största handelsorganisationen i landet. 161

Den etiopiska regeringen har utvecklat ett program för att arbeta med utbildning 

i landet, Education Sector Development Programme (ESDP). Programmet är en del i att 

främja utveckling i landet och ska bland annat genom att se till Barnkonventionen förbättra 

kvalitén på lärare och utbildning. Om detta program utfaller väl kommer Sida välja att stödja 

arbetet och se speciellt till utbildning för flickor och kvinnor och analysera det ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 162

Som jag nämnde ovan så är äganderätten av vikt för att öka produktiviteten på 

jordbruksområdet och det är även en viktig faktor i att på ett jämnare vis fördela resurser inom 

landet och ge ett gott styrelseskick. Sida (Sverige) ska tillsammans med Etiopiens regering 

arbeta för att jämställdhetsperspektivet belyses även här. 163

Vidare står i Sidas landstrategi att som en del i främjandet av den privata sektorn 

ska mikrokreditsystem fortsätta stödjas och att det största hindret för att denna del av den 

privata sektorn skall kunnautvecklas bra är svaga centrala institutioner och felaktig politik 

från regeringens håll. 164 Sida är nu delaktiga i ett utvecklingsprojekt i Amhararegionen, 

SARDP (Sida – Amhara Regional Development Programme). Sida har stött programmet som 

finansiärer och dialogpartners sedan 1997 och det syftar till att stärka livsmedelssäkerheten på 

den etiopiska landsbygden. Detta skall göras bland annat genom produktivitetsökning och 

ekonomisk diversifiering. Detta skall i sin tur åstadkommas genom bland annat krediter, både 

inom jordbrukssektorn och övriga sektorer. Dessa krediter skall dels stärka 

jordbruksproduktiviteten i de agrara områdena i Etiopien men även de separata hushållens 

inkomster. Stödet ges till olika separata myndigheter och institutioner i Amhararegionen vilka 

är de som är utförare. För att implementera programmet i Amhara har Sida använt sig av 

kapacitetsutveckling genom att exempelvis arbeta för att främja högre utbildning bland 

befolkningen. 165

Gisela Strand på svenska ambassaden tipsade om Etiopiens fattigsomsstrategi

PASDEP – A Plan for Accelerated Sustained Development to End Poverty innehåller även 

handlingsplan för hur gender ska belysas inom landet. Den främsta målsättningen för 
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regeringen är dock att reducera fattigdomen inom landet. Under punkten förbättrat 

demokratiskt styre står att läsa att en National Action Plan för gender har tagits i bruk och att 

regeringen vidtagit åtgärder för att stärka kvinnors rättigheter, bland annat genom 

lagstiftning.166 Efter att gender och kvinnors deltagande fått en allt större roll inom samhället 

har etiopiska regeringen lagt stor vikt vid att integrera och mainstreama politiken för att nå 

resultat i sociala, ekonomiska och politiska beslut. En del i denna målsättning är att minska 

den arbetsbörda kvinnor har för att ge dem möjlighet att delta i det politiska och sociala livet 

på ett nytt sätt. 167

Sustainable Development and Poverty Reduction Paper (SDPRP), vilket är den 

etiopiska regeringens utvecklingsplan, innehåller bland annat förespråkande för den privata 

sektorn och övergripande program för jämställdhet. Dock anser Sida att det fattas närmare och 

mer specifika detaljer kring jämställdhet och hur det ska främjas. Vidare innehåller den 

strategiska och politiska riktlinjer för exempelvis utbildning och andra grundläggande 

områden. 168

I Landstrategin utformas de centrala dialog-frågorna, vilka är frågor som den 

svenska staten anser vara av stor vikt att diskutera med mottagarlandet. I Etiopien är det bland 

annat jämställdhet, empowerment av kvinnor, kvinnors rättigheter och stärkt deltagande. 

Vidare bör ägande – och nyttjanderätt till mark diskuteras, då Sverige talar om betydelsen av 

ägande  - och nyttjanderätt för att öka produktiviteten i jordbrukssektorn. Det är även centralt 

att minska statens makt och kontroll över marken. Ytterligare en central dialogfråga är ett 

främjande av den privata sektorn genom att se över regler för ägande, handel, ramverk för 

uppstartande och avvecklande av företag. Inom detta område är det även av vikt att stärka 

institutioner för att förmå dessa att främja näringsliv och konkurrenskraft på marknader. 

Enligt Sverige bör Etiopiens SDPRP prioriteras utefter dessa dialogfrågor. 169

7. Statistisk data  

För att få ytterligare belysa situationen i respektive land redovisar jag statistik utifrån de tre 

indexen HDI, GDI och GEM, men även HAI-index (Human Assets Index) .   Detta kapitel 

ämnar ge en övergripande bild över hur utvecklings – och jämställdhetsnivån ser ut i 

Bangladesh och Etiopien. Jag har, för att ge en tydligare bild, valt att redovisa indexen vid två 

                                                

166 Etiopiens utvecklingsplan, A Plan for Accelerated Sustained Development to End Poverty, (2006) Sid. 13 
http://www.mofaed.org/macro/PASDEP%20Final%20English.pdf   2008-05-31, 10:16
167 Etiopiens utvecklingsplan, A Plan for Accelerated Sustained Development to End Poverty, (2006) Sid. 15 
http://www.mofaed.org/macro/PASDEP%20Final%20English.pdf   2008-05-31, 10:16
168 Sida, Landstrategi Etiopien 2003 – 2007 (2003) Sid. 14
169  Sida, (2003) Ibid. Sid 19f
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olika tidpunkter. 

1996 kom Gender And Development, vilket var första tillfället gender nämndes 

i ett policydokument från Sida. Därför vill jag utgå från året innan denna mer aktiva 

genderpolitik infördes, varför jag väljer siffror från 1995 och använder det som det första 

årtalet när jag undersöker värden på mina fyra olika index i de två länderna, för att se 

huruvida en mer aktiv och markerad genderapproach påverkar värdena på indexen. 

För det andra årtalet har jag valt att studera år 2005, detta beroende på god 

tillgång till statistik från det året, samt att jag anser att en tio-årsperiod bör kunna visa på en 

evetuell förändring i resultat. 

För att få ett mer generaliserbart resultat inledde jag arbetet med att se till fyra 

index: GDI, GEM, HDI och HAI. Dock insåg jag efter fruktlöst sökande att det det är oerhört 

svårt att få fram statistik över olika länders värden på HAI. Av den anledningen har jag valt 

att inte jämföra HAI-indexet mellan de två olika årtalen, utan studerar istället HAI vid ett 

separat årtal och jämför hur länderna står i förhållande till varandra. HAI består av fyra 

komponenter; genomsnittlige personens kaloriintag procentuellt sett i förhållande till 

nationella rekommendationer, barnadödlighet bland barn under fem år, andel som går vidare 

till sekundär utbildningsnivå och läskunnighet bland vuxna. HAI – index används i 

UNCTADs fastställande av LDC-länder.170

I Promoting Gender Equality in Development Cooperation tar Sida upp vikten 

av att använda sig av gender – disaggregated statistik, varför även jag vill belysa det. 171

                                                

170UNCTAD http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3637&lang=1   2008-06-15
171 Sida, Promoting Gender Equality in Development Cooperation, (2005) Sid. 8
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Typologi 7. 1 - HDI, GDI, GEM 1995

Typologin visar på värde och rankning gällande de olika indexen för respektive land. I 

samtliga index har Bangladesh högre värden än Etiopien och får således anses vara mer 

utvecklat och mer jämställt än Etiopien år 1995. 

Typologi 7.2 – Utveckling HDI 1995-2005

Jag har även 

bifogat statistik 

över procentuell 

– och 

enhetsökning av

HDI mellan åren 

1995 och 2005 för att ge läsaren en övergripande bild över situationen. Bangladesh har haft en 

större ökning av variablerna inom HDI-index än vad Etiopien har.  Där denna data hämtades 

                                                

172 HDI – index: http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh/(show)/indicators/(indicator)/549/   2008-05-14, 09:45
173 HDI – index: http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh/(show)/indicators/(indicator)/549/    2008-05-14, 09:45
174 United Nations, Human Development Report 1995, UN Sid. 76f
175 United Nations, Human Development Report 1995, UN Sid. 76f 
176 United Nations, Human Development Report 1995, UN Sid. 84f
177  United Nations, Human Development Report 1995, UN Sid. 84f
178 HDI- index:  http://www.globalis.se/Laender/Etiopien/(show)/indicators/(indicator)/549/  2008-05-14, 10:01
179 HDI – index: http://www.globalis.se/Laender/Etiopien/(show)/indicators/(indicator)/549/ 2008-05-14, 10:02
180 United Nations, Human Development Report 1995, UN Sid. 76f
181 United Nations, Human Development Report 1995, UN Sid. 76f
182  United Nations, Human Development Report 1995, UN Sid. 84f
183  United Nations, Human Development Report 1995, UN Sid. 84f
184  Globalis – HDI index för mänsklig utveckling. 
http://www.globalis.se/Statistik/Styrelseskick/HDI-
maenskligutveckling/%28year%29/1995/%28year2%29/2005/%28sort%29/value/%28order%29/desc/%28country%29/229/
%28show%29/table       2008-05-23, 09:47

HDI - index GDI – index GEM - index

      
STATISTIK 

       1995

Värde Plats Värde Plats Värde Plats

Bangladesh 0.453172 146173 0.334174 108 (av 130) 
175

0.287176 80 (av 116) 
177

Etiopien 0.347178 171179 0.217180 124( av 130). 
181

0.205 182 105 (av 

116) 183

HDI – index. Utveckling 1995-

2005 184

      

Enhetsökning

          

Procentuell ökning

Bangladesh + 0.094 20.8 %

Etiopien + 0.058 17 %
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finns statistik över 123 länder och dess utveckling inom HDI – indexet mellan åren 1995-

2005. Det land med minst utveckling är Zimbabwe som faktiskt har en negativ utveckling 

med -16.3 %. Landet med störst utveckling är Rwanda med så mycket som 37 %. Av de 123 

länderna, där plats 123 innebär minst utveckling, kommer Bangladesh på fjärde plats och 

Etiopien på sjunde plats. Således har båda länderna utvecklats förhållandevis mycket inom 

HDI  - indexet och dess komponenter. 185

Typologi 7.3 – HAI – index 2006   
Typologi 7.3 visar en jämförelse mellan länderna för 

HAI-indexet år 2006. Ju högre värde på HAI –

indexet, desto bättre.187 Här ser vi att Bangladesh på 

ett bättre sätt tillgodoser de värden som ingår i HAI –

index 188 vilket visar på en högre grad av 

socioekonomisk utveckling än Etiopien. Jag är dock medveten om att jag,  då jag endast 

jämför vid en tidpunkt, inte kan dra några slutsatser om vilket av länderna som i 

fortsättningen utvecklas bäst inom detta område. Vidare har länderna olika förutsättningar för 

de värden som ingår i HAI-index från början. Anledningen till att jag anser det motiverat att 

bifoga dessa värden är för att jag anser de kunna förstärka och belysa de resultat jag fått fram i 

övriga typologier.  

                                                

185  HDI-Utveckling: http://www.globalis.se/Statistik/Styrelseskick/HDI-maensklig-
utveckling/%28year%29/1995/%28year2%29/2005/%28sort%29/percent/%28order%29/desc/%28country%29//%28show%2
9/table  2008-06-15 (12.43)
186 UN; Committée for Development Programme, 8th session, (2006). http://www.un.org/esa/policy/devplan/e200633.pdf      
2008-04-10, 13:54
187 Om HAI-index och dess betydelse i definiton av LDC’s: http://www.unescap.org/LDCCU/LDC.asp  2008-05-21, 11:22
188 Genomsnittliga personens kaloriintag som procentuell del av näringintagsrekommendationer, 2. Barnadödlighet (under 
fem års ålder), 3. Sekundär skolgång, 4. Läskunnighet bland vuxna. UNCTAD. 
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3637&lang=1  2008-05-26 09:34

Statistik HAI – index, 2006  186

Bangladesh 50.1 

Etiopien 26.6
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Typologi 7.2 - HDI, GDI, GEM 2005 189

Typologin visar både värde och rankning på de olika indexen för respektive länder. Även år 

2005 ligger Bangladesh bättre till än Etiopien inom alla index utom GEM, där Etiopien visar 

bättre siffror och har haft en stor utveckling.  Vi ser att båda länderna haft en tydlig ökning i 

utvecklingsnivå mellan de två årtalen. Bangladesh är det land inom vilket index-värdena 

generellt sett visar på störst ökning. 

                                                

189 Jag har utgått ifrån och använt mig av Human Development Report 2007/2008. I den upplagan av rapporten används 
statistik från 2005.
190 http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_BGD.html  2008-05-16, 11:46
191 http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_BGD.html  2008-05-16, 14.31
192 http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_BGD.html  2008-05-16, 11:45
193 Plats 105 (av 156) enligt http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/2005%20Gender%20development%20index.pdf  2008-04-10. 11:04  
194 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_gem.pdf  Sid. 42008-05-16, 11:36
195 Human Development Report 2007/2008 http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_gem.pdf  Sid. 4
196 HDI http://hdrstats.undp.org/indicators/1.html  2008-05-31, 11:06
197 HDI http://hdrstats.undp.org/indicators/1.html  2008-05-31, 11:06
198 Plats 134 av 140 enligt http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/2005%20Gender%20development%20index.pdf  2008-04-10 , 15:10
199 Human Development Report 2007/2008  http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_gem.pdf  Sid. 4
200 Human Development Report 2007/2008  http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_gem.pdf  Sid. 4

HDI- index GDI -index GEM  - index
STATISTIK 2005

Värde Plats Värde Plats Värde Plats

Bangladesh
0.547190

140

(av 177 )191 0.539192 108 (av 
156) 193

0.379194 81 (av 93)
195

0.406196 Plats 169, 
av 177 197

0.393 Plats 142 av 
156 198

0.477199 Plats 72 av 
93 200Etiopien
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8. Analys

Min uppsats och det empiriska material jag presenterat visar inte på några större 

överraskningar. Ja, inom Sidas arbete gällande de tre variablerna jag studerat; äganderätt, 

entreprenörskap och utbildning främjas jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag. I väst 

anses jämställdhet vara ett självklart mål att arbeta mot varför detta oundvikligen torde prägla

länder som är i beroendeställning till dessa länder. Min forskningsfråga: 

Finns jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag i Sidas 

utvecklings – och biståndspolitik?

Kan jag efter min undersökning utan tvekan svara ja på. Då liberalfeministiska idéer här ses 

som strävan efter jämställdhet mellan könen är denna koppling tydlig.  Sida har uttalade 

genderpolicys, gender – strategier och gender equality ligger högt på listor över olika 

prioriteringar. Gender equality utgör en cross-cutting fråga, som ses som övergripande i all 

Sidas verksamhet, och gender mainstreaming är ett väletablerat arbetssätt. 

Av jämställdhet följer, som undersökningen har visat, många positiva effkter. 

Som bland annat Amartya Sen och Sida uttryckt så leder jämställdhet till en minskning av 

fertility rates, det vill säga födelsetalen.  Detta är positivt ur flera utvecklingsaspekter. Dels 

gör ju ett färre antal barn i hushållet att de familjemedlemmar som finns har en större kaka att 

dela på. Dels så innebär ju detta att kvinnan i familjen inte behöver utsätta sin kropp för 

samma fysiska påfrestning som ytterligare ett barn innebär och hon kan istället lägga tid på 

sig själv och sina egna behov. Denna möjlighet kommer ofrånkomligen sprida sig till i sin tur 

hennes barn som får en förändrad syn på vilken kvinnans roll egentligen är och bör vara. 

Att jämställdhet främjar utveckling är således ett faktum som stöds av forskare, 

analytiker, empiri och statistik. Ytterligare ett faktum är att länder utvecklas. Det finns få 

exempel på länder som visar på regression i utvecklingsnivå under den tidsperiod jag 

undersöker, varför det mer eller mindre ses som oundvikligt att Etiopien och Bangladesh har 

högre värden på de index jag studerar och således visar på utveckling och ökad grad av 

jämställdhet. 

Men hur ser det då ut? Länderna har de facto nått en högre nivå av utveckling

och jämställdhet, statistiskt sett, inom alla de områden jag undersöker. Detta stöds av både 

den statistik jag ser till och de jag intervjuat. Kan strävan efter jämställdhet, likhet mellan 

könen, ha påverkat denna ökade grad av utveckling? Är det tanken om alla människors lika 

rättigheter och värde som präglar utvecklingen? Genom undersökningen ser jag tydligt att det 

inom var och en av mina variabler, entreprenörskap, äganderätt och utbildning har Sida 

liberalfeministiska inslag i sitt jämställdhetsarbete. Kan dessa variabler ha någon effekt på 
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utveckling? 

 Som jag visade i föregående kapitel har både Etiopein och Bangladesh 

utvecklats under den tidsperiod jag undersöker. Under tidsperioden har även Sidas insatser 

inom områdena entreprenörskap, äganderätt och utbildning, präglats av liberalfeministiska 

idéer.  I alla insatser inom områdena har gender equality varit en huvudkomponent som har 

färgat och påverkat Sidas agerande. Både Etiopien och Bangladesh har utvecklats, både 

inom jämställdhetsområdet (sett till GEM och GDI) och sett till socioekonomiska variabler 

(HDI).  På alla index har båda länderna nått högre värden. På tio år utvecklas, allt som oftast, 

länder inom dessa områden. Utvecklingsländer i tredje världen präglas av politiska och 

strukturella diskurser i exempelvis givarländer och i internationella fora. Är det rimligt att 

anta, utifrån den data som presenterats, att jämställdhets strävan inom givarorganisationers 

biståndspolitik kan ha en påverkan på länders utveckling? 

Staten Bangladesh har efter påtryckningar från olika givare gett löften om 

samma rätt till utbilding för män och kvinnor och även säkra tillgång på utbildning även för 

de fattigaste i samhället. Finns den egna viljan egentligen i Bangladesh? Är det här ett 

typexempel på när verkligheten de jure och de facto inte överensstämmer? En av de 

grundläggande teserna om implementering och hur det ska lyckas är att förändring skall ske 

inifrån. Om det pådyvlas av andra stater, vilka inte, enligt ett av Sandkulls tidigare uttalanden, 

strävar efter att angripa de djupt rotade kulturella och strukturella normerna i 

mottagarländernas samhällen bör chansen för att implementering lyckas således minska.   

Sida ställer genom sina samarbetsstrategier med mottagarländer många krav på 

mottagarländernas del i utvecklingsarbetet, något som växt sig än starkare efter 

Parisdeklarationen om Aid Effectivness där det fastslogs att mottagarländerna ska ta ett större 

ansvar och ”äga” sin utveckling. Detta gör att även fast kraven på förändring i länderna 

kommer utifrån, från olika givare och samarbetsländer, krävs ändå att det är mottagarländerna 

själva som ska implementera och utföra förändringen, vilket på lång sikt gör att förändringar 

får en bättre grogrund.

Sett till exempelvis Parisdeklarationen och det inflytande Sida och andra givare 

har när det gäller förändring av mottagarländer torde det inte vara orimligt att anta att de 

förhållningssätt och policys Sida och andra biståndsgivare implementerar i sitt arbete, till viss 

grad, färgar av sig på mottagarländerna. Värt att notera är att Sverige endast står för en 

marginell del av det bistånd som riktas till dessa respektive länder, inom biståndsvärlden finna 

många andra aktörer av vilka många har stor genomslagskraft. Det finns utöver det enormt 

många faktorer vilka alla påverkar graden av utveckling i länder. Ökad efterfrågan, nyfunna 

oljeresurser, olika demografiska situationer, fred eller krig är alla faktorer vilka inte är 
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relaterade till bistånd och av vilka olika policys biståndsgivare präglas av men som i allra 

högsta grad påverkar utvecklingsnivån inom länder. 

Bangladesh är det land som utvecklats mest av de två undersökningsobjekten. 

Etiopien har de facto nått en högre nivå på GEM – indexet och har där haft en enorm 

utveckling, men även Bangladesh har höjt sig på detta index.  Bangladesh har i de övriga två 

indexen HDI och GDI både nått ett högre värde på indexen och har även procentuellt sett haft 

en större tillväxt än Etiopien inom dessa index. Vad är det för faktorer som har mest 

påverkanskraft i Bangladesh? Är det det faktum att Bangladesh uppnått ett av milleniemålen 

och att antalet barn i primärskolan är jämt fördelade över båda könen? Är det det faktum att, 

som Sandkull säger, Bangladesh har lyckats ganska bra med mainstreaming som påverkat 

GEM och GDI? Är det satsningen på mikrokrediter i landet som alstrat den goda 

utvecklingen? Sett utifrån mitt syfte och perspektiv så bör det vara nån av dessa faktorer som 

har en del i den positiva utvecklingen. Anmärkningsvärt är i sådana fall att Bangladesh, enligt 

IPR, har ett sämre skydd för äganderätten än Etioipen har. 

I den landstrategi och andra dokument jag studerat om Bangladesh nämns det att 

den ökade ekonomiska utvecklingen i landet till stor del kan tillskrivas mikrokrediterna, detta 

trots de dolda nackdelar som finns med variabeln, vilka Sandkull påvisade. I diskussionen om 

mikrokrediter och dess funktion i främjandet av utveckling och jämställdhet finns det mycket

som talar både för och emot.                                                                                                        

Ett faktum är att statistiskt sett är bilden av mikrokrediter väldigt positiv. 

Återbetalningskvoten är hög, många som lånat förr väljer att låna igen och det är de facto 

många kvinnor som utnyttjar tjänsten. Dock finns det ett flertal negativa sidor, vilket jag 

uppfattat själv men vilka även blivit belysta av Sandkull. För exempelvis Grameen Bank är 

det kollektivet som är säkerheten, kollektivet (låntagarna) går i borgen för varandra. Finns det 

inte en stor risk för att, i det slitsamma arbetet för att kunna betala tillbaka de lånade pengarna 

och få sin investering att bli fruktsam, det kollektiva tänkandet försvinner?  Om alla strävar 

individualistiskt för att uppnå sina egna mål minskar grogrunden för den kollektiva 

säkerheten, vilket upplevs som något som minskar säkerheten kring mikrokrediterna. Vidare 

nämnde Sandkull att förekomsten av lånehajar är stor i Bangladesh och att dessa inte 

minskade i antal. Om mikrokrediterna är så pass bra och fördelaktigt  borde befolkningen inte 

vara så pass benägna att vända sig till lånehajar för att få pengar.  Fattiga kvinnor lånar pengar 

från mikrokreditinstitutionerna och har inte råd att betala tillbaka dessa. När indrivarna 

kommer har de lånat pengar av lånehajarna för att kunna betala tillbaka lånet till 

mikrokreditinstitutionerna. Resultatet blir naturligtvis en statistiskt sett väldigt positiv bild av 

mikrokrediterna, en bild som inte i så stor utsträckning liknar verkligheten.         
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Sandkull antydde även att den satsning på kvinnor som görs bland många 

mikrokreditinstitutioner inte nödvändigtvis görs med avseende på gender equality, utan att det 

handlar om satsningar enbart på praktiska lösningar och ekonomisk tillväxt. Anledningen till 

att det satsas på kvinnor då handlar om faktorer såsom att kvinnor är mer stationära än 

männen; de kan inte lämna hus och barn för att slippa undan att betala. Kvinnor är även, 

generellt sett, speciellt i de fattiga omständigheter i vilka dessa lever, mer underkuvade och 

lättstyrda och genom det mer benägna att betala tillbaka. Detta är faktorer vilka inte främjar

jämställdheten i dessa länder och således inte torde främja utveckling i länderna de facto.

Behovet av att minska kvinnans arbetsbörda är något som ofta nämns i 

diskussionen om gender equality och arbete.  Enligt Sandkull är detta ytterligare ett problem 

med mikrokrediterna och den omfattning i vilken de förekommer, att kvinnornas arbetsbörda i 

hemmen inte har minskat i och med deras entreprenörskap och företagande, snarare har de nu 

fått dubbel arbetsbörda då de fortfarande är ansvariga för hushållen och nu även för sina  

rörelser. Det är i mångt och mycket inte kvinnan som har kontroll över pengarna som kommer 

från rörelsen utan det är fortfarande mannen, sonen, brodern, fadern som utöver sin makt i det 

traditionella maktförhållande som fortfarande råder. Ytterligare en del i problematiken är att 

när kvinnan får distribuera pengarna går de generellt sett ofta till poster som alstrar mer 

positiva följder; hon lägger pengarna på bättre föda till sina barn, deras skolgång, sjukvård. 

Mannen kanske fortfarande tänker på sig själv, han kanske spelar bort pengarna. Detta är en 

tanke som jag kan härleda till Sen som nämner att det finns dubbla vinster av att främja 

kvinnan inom den ekonomiska världen, vilket också handlar om jämställdhet och dess 

relevans för utveckling. Resonemanget ovan om mikrokrediterna (entreprenörskap) påvisar 

att det krävs att dessa verktyg, som mina variabler utgör,  tillämpas på rätt sätt för att ha 

önskad effekt.

Gender equality har genom mainstreaming utvecklats till att vara en 

crosscutting-fråga i Sidas arbete, något som stärker min forskningsfråga. Det finns tre olika 

faktorer vilka Sida anser vara av vikt för att lyckas med gender equality nämligen politisk 

dialog, direktinsatser och mainstreaming. Enligt Sandkull arbetar Sida aktivt med att aktivt 

främja alla dessa i samarbetet med Bangladesh.  Sandkull nämnde specifikt mainstreaming 

och att detta är något som lyckats i Bangladesh, samarbetet med Bangladesh har en tydlig 

gender-prägel. Är detta vad som gjort att Bangladesh är ”mer jämställt” och utvecklat idag? 

Värt att komma ihåg är naturligtvis att dessa två länder, trots most similar system design, har 

en del faktorer som skiljer sig åt varför de har olika utgångslägen och förutsättningar för 

gender equality.

I Promoting Gender Equality in Development Cooperation nämns två olika 
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strategiska områden och i vilka maktstrukturer och relationer bör främjas genom Political 

empowerment.   Sida vill stödja och arbeta för jämställdhet i deltagandet i centrala politiska 

institutioner. Således arbetar Sida i den här punkten med samma strävan som GEM – indexet

vilket studerar bland annat parlamentarisk representation. GEM- index och deltagande i 

centrala politiska institutioner kan vidare kopplas till liberalfeminismen vilken anser att 

kvinnan ska ha samma möjligheter som mannen i samhällets alla sfärer. Genom detta kan jag 

se att liberalfeminismen och de index för utveckling och jämställdhet som använts kan 

kopplas till Sidas politik. 

Sammanfattningsvis: Det finns jämställdhetsidéer av liberalfeministiskt slag i 

Sidas bistånds – och utvecklingspolitik sett till variablerna entreprenörskap, äganderätt och 

utbildning. 

8.1 Slutsats och avslutande diskussion

Min slutsats efter att ha genomfört denna undersökning är att ja; det finns jämställdhetsidéer a 

liberalfeministiskt slag i Sidas bistånds – och utvecklingspolitik. Således har jag fått jakande 

svar på min forskningsfråga. Om detta råder ingen tvivel. Med detta vill jag inte säga att Sida 

de facto är liberalfeministiskt, utan, som forskningsfrågan uttrycker, det finns drag som är av 

liberalfeministiskt slag i Sidas arbete. Gällande den diskussion jag fört om mina variabler och 

huruvida dessa har en relation till utveckling så är jag tämligen övertygad om att lyckosamt 

arbete inom dessa variabler är något som på sikt påverkar utvecklingsnivån. Men, jag är 

medveten om att dessa variabler inte är ömsesidigt uteslutande och uttömmande. Det finns 

många andra faktorer och varibaler som även de påverkar nivån av utveckling och även 

jämställdhet, i Etiopien och Bangladesh såväl som övriga världen. 

Jämställdhet mellan könen är av vikt för länders utveckling och något som kan motverka 

denna strävan efter jämställdhet är att begreppet gender equailty kan blivit ”för mycket 

kvinna” och just detta är en diskussion som är ständigt återkommande i jämställdhetsdebatten 

i hela samhället. Ett fåtal feminister har genom samhällsdiskursen fått begreppet att bli färgat 

och präglat av kvinnorörelser vilka diskuterar kvinnans rättigheter, istället för att se till vad 

det är: en mänsklig rättighet som rör alla individer i världen, oavsett kön.

Jag har funderat över vad som kunnat förbättra min uppsats och kommit fram till 

en del faktorer som jag upplever försvårade mitt uppsatsskrivande. Jag har i Promoting 

Gender Equality in Development Cooperation sett att det finns en tillhörande manual till den 

skriften, en manual som avhandlar metoder för implementering av gender equality. Denna 
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skrift har jag inte lyckats få tag i, något jag anser vara negativt. Vidare har jag haft problem 

med intervjuer kring mina variabler i Etiopien. Jag har inte lyckats få någon ”traditionell” 

intervju, utan endast väldigt bristfällig mailkontakt med anställda på Sida och på svenska 

ambassaden i Addis Ababa.  Hade jag haft samma tillgång till kunskap som jag har gällande 

Bangladesh tror jag att detta hade gett bättre, mer tillförlitligt resultat och en bättre analys. 

Slutligen upplever jag avsaknaden av statistik över HAI – index som något mycket negativt. 

Hur jag än letat och mailat personer har jag inte lyckats få tag på HAI - statistik över mina 

undersökningsobjekt vid rätt tidpunkter.                                                             

Sammanfattningsvis anser jag att det finns ett behov av att ytterligare arbeta mot 

jämställdhet inom utvecklings – och biståndspolitiken då det, trots stora förbättringar, finns 

stora och många brister inom jämställdheten i alla samhällens olika sfärer.
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INTERVJUGUIDE SUSANNE WADSTEIN; 

JÄMSTÄLLDHETSRÅDGIVARE SIDA. 5 maj 2008  

1.   När kom begreppet gender och gender equality in i Sidas policydokument första gången?

2.   Är gender equality sedan dess ett explicit mål i alla Sidas insatser? Jag upplever det som 

att gender equality är både ett mål i sig och ett medel för att uppnå andra mål, exempelvis 

utveckling och fattigdomsreducering. Är det så?

3.   Kopplades begreppen mainstreaming och empowerment till gender equality samtidigt som 

det först fick plats i policydokument?

4.  Vilka processer (samhällsdiskussioner? Var det Sida eller något insatsland som lyfte 

frågan? Skedde det inkrementellt eller i ett slag?) föregick detta införande av begreppet 

gender equality i policydokumenten?

5.   Har begreppets innebörd och dess betydelse utvidgats sedan införandet i policydokument?

6.  Vad anser du vara den viktigaste aspekten i arbetet för gender equality i insatsländerna? 

(Exempelvis någon av mina variabler? En interventionsspecifik dialog mellan Sverige och 

Insatsland? Uppföljning av verksamhet?)

7.   Anser du att gender equality och jämställdhet är två begrepp som går att likställa? 

8.  Hur hänger de olika genderprocesserna ihop? Kom först Action Programme? Är 
Mainstreaming Gender Equality utvärderingen eller är den mainstreaming –policyn i sig? Är 
det denna som Sida ska ta hänsyn till i alla insatser innan beslut fattas?
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INTERVJUGUIDE OLOF SANDKULL, SIDA. 8 maj 2008 

1. Anser du att Banglasesh utvecklats (sett till värden som ingår i indexen HDI ex) under 

tidsperioden 1996-2008

2. Anser du att Bangladesh blivit mer jämställd (sett till exempelvis värden som ingår i 

GDI/GEM) under tidsperioden 1996-2008?

3. Hur arbetar ni med att främja kvinnor och entreprenörskap? Vilka projekt är Sida 

involverade i? Vilka krav ställs på medarbetare i Bangladesh? Hur sker uppföljning? 

4.  Arbetar Sida med PSU – Privatsektorutveckling?

5. Hur arbetar ni med att främja kvinnor och mikrokrediter?

6. Har du märkt någon skillnad i utvecklingen inom detta område i Bangladesh?

7. Hur arbetar ni med att främja kvinnor och utbildning i Bangladesh?

8. Har du märkt någon skillnad i utvecklingen inom detta område i Bangladesh?

9. Hur arbetar ni med att främja kvinnor och äganderätter i din region?

10. Har du märkt någon skillnad i utvecklingen inom detta område i Bangladesh?

11. Anser du att jämställdhetsarbetet i din region stämmer överens med Sidas riktlinjer?

12. Det finns många åsikter, inte alla positiva, om Mainstreaming gender policy – vad 

anser du och hur har den applicerats i Bangladesh?

13. Hur anser du att man kan stärka kvinnor inom dessa variabler?
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