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Abstract 

In 2015 the United Nations adopted an action plan named Agenda 2030. The plan contains 17                

global sustainable development goals and 169 sub-goals; all of which are aimed towards creating              

a sustainable future within the spheres of the three cornerstones of sustainability; social,             

environmental, and economical by the year of 2030.  

 

The aim of this paper is to examine the prerequisites for the Chilean government in 

implementing the UN's goal number five: Achieve gender equality and empower all women and 

girls. What are their ambitions? What are the biggest challenges? Which strategy does the 

government have to manage the challenges of the implementation process? 

 

The analysis has been conducted through a qualitative field study based on various documents, 

and is complemented by experts' interviews.  

 

The method used is theory consuming and relies on Lennart Lundquist's implementation theory 

'Understand, can and will' (1992).  Lundquist believes that the will is the most important factor 

for implementing a policy. The Chilean government shows both an understanding of what is 

needed and the resources that are needed.  The question is, do they possess the will it takes to 

overcome the obstacles they face? 
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1. Inledning 

Under 2018 har stora delar av världens befolkning flytt undan konflikter, förföljelser, krig och 

svält. Klimatförändringarna har varit påtagliga med smältande isar, översvämningar och torka. 

Vidare har hashtagen #Metoo trendat på sociala medier under 2017 och 2018 och vittnat om den 

ojämställda värld som vi lever i, där kvinnor dagligen utsätts för diskriminering och kränkande 

behandling. Samtidigt spår världsledande ekonomer en kommande finanskris.  

Det är uppenbart att världen står inför en rad olika utmaningar och de åtgärder som hittills 

genomförts inte har varit tillräckliga. För att bemöta utmaningarna har Förenta Nationerna (FN) 

bildat en samarbetsallians med avsikt att skapa en hållbar framtid: Agenda 2030.  

 

2015 lanserade FN 17 globala hållbarhetsmål med 169 tillhörande delmål till vilka 139 länder, 

det vill säga hela FN, anslöt sig. Hållbarhetsmålen, som går under benämningen Agenda 2030, 

syftar till att fördjupa de åtaganden som tidigare definierats genom millenniemålen men som 

man inte lyckades implementera. Målen bör ses som riktlinjer för medlemsstater, näringsliv och 

civilsamhälle för att uppnå en global hållbar utveckling. Målen är integrerade, odelbara och 

balanserar de tre dimensionerna för hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 

miljömässiga. Tillsammans utgör de en handlingsplan till förmån för människor, planeten samt 

välståndet - the people, planet and profit (FN 2015). 

  

Att ansluta sig till Agenda 2030 visar tydligt hur ett lands ambition för att nå en hållbar framtid 

ser ut samt hur politiken är med och driver på hållbarhetsfrågor. Forskning på området har visat 

att om en verksamhet inte lyckas integrera agendan på ett önskvärt sätt tenderar ”trade-offs” och 

barriärer att uppstå, vilket i sin tur betyder att ett mål uppfylls på bekostnad av ett annat mål (Le 

Blanc, 2015). En god implementering kan alltså sägas vara vitalt för att agendans alla mål ska 

kunna uppnås.  

 

Chile är ett av de länder som har anslutit sig till Agenda 2030. Landet har sedan agendans 

inrättande agerat i enlighet med FN:s riktlinjer, men har precis som många andra länder upplevt 
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utmaningar i implementeringsarbetet av agendan (Gobierno de Chile 2016). Hur ser den här 

problematiken ut i praktiken? Och har Chile en tillräckligt stark ambition för att bemästra den? 

 

 1.1 Problemformulering 

Chile är Latinamerikas mest utvecklade land och är sedan 2010 medlem i Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Enligt Världsbanken (2017) betraktas Chile som 

ett höginkomstland men landet präglas av stora samhällsklyftor och olika utmaningar som kan 

identifieras med hjälp av de globala hållbarhetsmålen. Enligt rapporter från OECD (2018) är 

Chile det land inom organisationen som präglas av störst ojämlikhet, bland annat vad gäller 

löneskillnader mellan män och kvinnor. Den chilenska konstitutionen fastställer att alla chilenska 

medborgare är lika inför lagen. Trots detta definieras mannen enligt civilrätten som familjens 

överhuvud och besitter därmed ett flertal juridiska fördelar (Regeringskansliet 2018). Landet 

präglas av starka patriarkala strukturer och mäns våld mot kvinnor har en egen brottsrubricering, 

så kallade femicidio. På grund av bristande barnomsorg hamnar många kvinnor utanför 

arbetsmarknaden, vilket bidrar till utanförskap och minskar kvinnans chans att leva ett jämlikt, 

självständigt liv med samma rättigheter och möjligheter som pojkar och män. Stora framsteg har 

under senare år gjorts men fortfarande har stora delar av den chilenska befolkningen en bristande 

tillgång till sina ekonomiska och sociala rättigheter (Regeringskansliet 2018). 

 

Forskning visar att riktlinjer för hållbarhetspraxis kan vara komplexa att tillämpa inom en 

institution (O’Tool 1979; Pülzl & Treib 2007) och organisationer tenderar att vara svåra att 

förändra då det ofta finns ett motstånd och en tröghet när en reform ska implementeras 

(Sannerstedt 1997, 42). Jämställdhetsmålet är viktigt inom såväl den sociala som ekonomiska 

hållbarhetsaspekten och spelar en stor roll för hållbarhetsutvecklingen (OECD 2017). 

Ojämställda strukturer utgör ett hinder för att hållbar utveckling ska kunna uppnås då de driver 

på konflikt och våld som i sin tur skapar allt större klyftor mellan könen. Vidare behövs kvinnors 

medverkan inom beslutsfattande då det påvisats att kvinnor som agerar förändringsagenter har en 

positiv inverkan på fred och konflikthantering (OECD 2017) En god implementering av 

jämställdhetsmålet kan alltså komma att spela en avgörande roll för flickors och kvinnors 
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framtid, men också för hela samhället i sig. Därför är en målinriktad och effektiv implementering 

av jämställdhetsmålet av stor vikt för att inte hållbarhetsarbetet ska försvåras ytterligare och för 

att en hållbar värld ska vara möjligt år 2030.  

 

1.2 Syfte 

Att analysera hur den chilenska regeringens ambition att implementera det femte globala 

hållbarhetsmålet: Att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt har sett ut från 

det att Agenda 2030 inrättades i januari 2016 fram till och med december 2018.  

 

1.3 Frågeställning 

● Hur ser den chilenska regeringens ambition att implementera Agenda 2030 's 

jämställdhetsmål ut?  

● Vilka är de största utmaningarna den chilenska regeringen har  i implementeringsfasen?  

● Vilken strategi har regeringen för att hantera utmaningarna under implementeringen?  

 

2. Teori 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom implementering, uppsatsens centrala 

begrepp och den teori som ligger till grund för undersökningen.  

2.1 Tidigare forskning - Implementering: Hur politiska beslut genomförs i 

praktiken  

Implementeringsforskningen initierades under 1970-talet och växte sig sedan stark under 

1980-talet. Enligt statsvetaren Lennart Lundquist är implementering utfallet av en politisk 

process, en så kallad output. Vidare lyfter han att styrning är det som bör betraktas som det 

centrala inom implementeringsteorin (Lundquist 1987, 29). Hill och Hupes teori menar snarare 

att implementering inte bara är studerandet av den output som Lundquist diskuterar, utan belyser 

istället det som sker mellan input och output, den så kallade ”throughput” (Hill och Hupes 2002, 

9). Hill menar även att implementering är de åtgärder som vidtas av den offentliga eller den 
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privata sfären för att uppnå olika mål som har delegerats till en instans genom ett politiskt beslut 

(Hill 1997, 129). 

 
I statsvetenskapliga framställningar återfinns vanligtvis tre olika implementeringsperspektiv och 

hur man kan se på relationen mellan den beslutsfattande och den verkställande aktören; Det 

traditionella perspektivet, Närbyråkrater och Nätverksperspektivet (Sannerstedt 1997, 21).  

 

Det traditionella perspektivet menar att den beslutsfattande aktören är den som styr och förväntar 

sig att den tillämpande aktören ska följa de angivna direktiven. Om det inte sker på ett önskvärt 

sätt ska återstyrning appliceras i processen, det vill säga att tillämparen måste ‘göra om och göra 

rätt’ så att handlandet anpassas efter den utsatta mallen för beslutsfattandet. Förvaltningen ses 

inom detta perspektiv som ett instrument för att nå ett mål. Det viktigaste besluten tas i 

organisationens topp och grundar sig på ett rationalistiskt synsätt (Sannerstedt 1997, 21).  

 

Närbyråkratsperspektivet, även känt som Street level bureaucrats, introducerades av Michael 

Lipsky och betonar de yrkesverksamma som har direktkontakt med människor på daglig basis, 

exempelvis skol -och sjukvårdspersonal. Enligt Lipskys teori har dessa människorna, de så 

kallade närbyråkraterna, en så pass stor handlingsförmåga och handlingsfrihet att det är de som 

utformar den politik som bedrivs inom respektive område och inte politikerna själva (Sannerstedt 

1997, 22). Inom det här perspektivet fattas de viktigaste besluten för politikens utformning på 

den lägsta nivån inom en organisation.  

 

Nätverksperspektivet innebär att politik implementeras genom att flera olika aktörer samspelar 

med varandra. Aktörerna i fråga kan vara antingen statliga eller privata och deltar i 

implementeringsprocessen på grundval av sin position i en formell organisation eller på grund av 

sina respektive intressen. Dessa nätverk kan vara komplexa att styra men kan också vara väldigt 

effektiva lösningar på hur politiska beslut som behandlar många skiftande intressen kan 

implementeras med tanke på att de tillhandahåller ett flertal olika intressen och löser konflikter 

genom förhandlingar (Sannerstedt 1997, 23). 
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Top-down och Bottom-up  

Implementeringen av ett politiskt beslut kan komma från två olika håll i en organisation. Genom 

perspektivet Top-down är det organisationens absoluta topp som delegerar ett beslut nedåt i 

organisationen genom en så kallad styrningskedja. I praktiken kan det vara en skollag som 

delegeras ner till skol- och barnomsorgen. Bottom-up innebär att offentliga tjänster överlämnas 

till en avnämare, exempelvis till en lärare som bedriver undervisning i ett klassrum (Sannerstedt 

1997, 24). En faktor som skiljer de olika perspektiven från varandra är deras syn på hur lagar 

agerar styrinstrument i en implementeringsprocess (Sannerstedt 1997, 23). Perspektivet 

Top-down menar att lagen är utgångspunkt för analys där forskningsproblemet baseras på att 

beskriva och förklara hur lagen ska implementeras. Inom perspektivet Bottom-up är det snarare 

en empirisk fråga om lagen har en styrande inverkan överhuvudtaget. Sannerstedt menar att de 

två perspektiven inte bör betraktas som teoretiska perspektiv utan snarare som två olika 

implementeringsstrategier för hur forskning inom implementering kan bedrivas (Sannerstedt 

1997, 23).  

 

Metoder inom implementeringsforskning 

Studier inom implementeringsprocesser återfinns vanligen i skärningspunkten mellan offentlig 

förvaltning, organisationsteori och statsvetenskapliga studier och kan karakteriseras som studier 

av politisk förändring (Schofield och Sausman 2004, 235). Inom forskningsområdet för 

implementering kan både en kvantitativ och kvalitativ metod användas, beroende på vad 

forskaren vill uppnå med sin studie. Den kvantitativa metoden strävar efter att ta reda på om det 

finns ett samband mellan politiska mönster och politiska resultat (Yang 2007, 364). Den 

kvalitativa metoden baseras på vad som kan kallas för en etnografisk känslighet och försöker 

förstå aktörer och dess handlingar utifrån deras referensram och den rådande situationen i 

sammanhanget (Yanow 2007, 408)  

 

Implementeringsproblematik 

Den vanligaste typen av implementeringsforskning har sitt ursprung i studiet av politiska 

förändringar inom nationell politik, men intresset att undersöka hur internationella politiska 

åtgärder implementeras på en nationell nivå har ökat allt mer. Forskning inom den internationella 
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politikens sfär har anammat implementeringsproblematiken allt mer genom att undersöka hur 

genomförande och efterlevnad ser ut av överenskommelser på internationell nivå (Sannerstedt 

1997, 45). 

 

En majoritet av de studier som berör implementering undersöker olika typer av program som 

strävar efter att på något sätt förändra samhället, antingen genom att främja eller hämma någon 

typ av händelse. Sådana program innebär ofta i praktiken att det offentliga interagerar med den 

privata sektorn för att på bästa sätt kunna påverka samhällsutvecklingen (Sannerstedt 1997, 35). 

En central del för att sådana mål ska kunna uppfyllas är att det program som har fattats av 

politiker verkligen möjliggör en måluppfyllelse. Alltså, de åtgärder som ingår i programmet ska 

kunna leda till de önskvärda effekterna. Det måste finnas en korrekt kausal teori (Sannerstedt 

1997, 35).  

 

Oavsett hur den tillämpande aktören är organiserad tenderar organisationer att vara trögrörliga 

vilket gör att implementeringsprocesser ofta tenderar att ta lång tid. En tidsperiod på fem till tio 

år brukar vara det vanliga tidsspannet för att kunna säga vilket genomslag en reform har fått 

(Sannerstedt 1997, 41). Den trögrörlighet som ofta definierar komplexa organisationer kan 

förklaras genom förutbestämda kulturella normer som påverkar handlingsrutiner. Dessa rutiner 

synliggörs genom en organisations värderingar, verklighetsuppfattningar, intressen och 

förväntningar (Sannerstedt 1997, 42).  Själva problematiken kring en implementeringsprocess 

består av politiska beslut som inte genomförs på det sätt som beslutsfattarna önskar, vilket kan 

förklaras genom att styrningens reliabilitet inte är fullständig. För att undvika att det sker bör den 

direkta styrningen vara entydig och den indirekta styrningen bör vara utformad på ett lämpligt 

sätt så implementeringsstrukturen inte är för komplicerad för den verkställande aktören. 

Dessutom ska beslutsfattaren kunna följa implementeringsprocessen (Sannerstedt 1997, 28-29).  

 

Ovanstående riktlinjer fokuserar på beslutsfattaren och dennes roll i implementeringsprocessen, 

men när det handlar om brister i hur styrning efterföljs och efterlevs kan fokus även riktas till 

tillämparen av ett beslut.  
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Lundquist (1987) har därför utformat en implementeringsmodell som anger tre nödvändiga 

villkor för ett lyckat genomförande av ett beslut;  Förstå - Tillämparen av ett beslut skall kunna 

förstå beslutet, något som bland annat sker genom en entydig styrning. Kunna - Tillämparen 

skall kunna genomföra beslutet, det vill säga besitta de resurser som krävs. Vilja - Tillämparen 

skall vilja genomföra beslutet (Lundquist 1987, 43). 

 

Tidigare implementering av FN-direktiv: Millenniemålen  

Millenniemålen är ett exempel på tidigare initiativ från FN som har mynnat ut i ett internationellt 

avtal. De åtta millenniemålen initierades år 2000 och löpte fram till 2015. Det primära fokuset 

för dessa var att utrota fattigdomen i världens fattigaste länder. Agenda 2030, som kan sägas vara 

en “utbyggnad” av millenniemålen, skiljer sig från dem genom att även omfatta arbete kring 

miljö, ekonomisk tillväxt och mänskliga rättigheter. Arbetet med millenniemålen resulterade i ett 

flertal framsteg vad gäller hållbar utveckling, bland annat minskade fattigdomen (United Nations 

Development Programme, UNDP 2013).  

 

Men i arbetet med millenniemålen uppdagades diverse utmaningar och problem, bland annat hur 

arbetet med målen fortskred. I Fehling, Nelson & Venkatapuram (2013) Limitation of the 

Millennium Development Goals: a literature review beskrivs hur några få länder var drivande i 

målens utformning och i det verkställande arbetet med dem, vilket medförde ett litet engagemang 

från utvecklingsländerna. Enligt Vandemoortel som arbetade med målen var problemet att det 

fanns för många inblandade parter vilket försvårade för en konsensus. Vidare i rapporten 

framhålls att utmaningar för framtida hållbarhetsmål handlar om balansen mellan utvecklingens 

komplexitet och att samtidigt kunna hålla sig koncis och praktiskt. Kritik riktades även mot 

millenniemålen då det trots att det fanns ett tydligt tillvägagångssätt för måluppfyllelse var det 

otydligt vem som var ansvarig för att de skulle verkställas. Målen var även oöverkomliga (Fehlin 

et al. 2013, 1118).  
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Specifikt vad gäller millenniemålet nummer 3: att öka jämställdheten mellan kvinnor och män 

menar Fehlin att ett mål som strävar efter att minska skillnader mellan könen inte är detsamma 

som att skapa jämställdhet. Kritik riktades även mot det bristande fokuset vad gäller könsbaserat 

våld och ekonomisk diskriminering (Fehlin et al. 2013, 1116).  

 

2.2 Teoretiskt ramverk  

Med hänvisning till att forskning är kumulativ (Esaiasson et al. 2012, 20) är ambitionen med 

undersökningen att ta del av tidigare forskning inom implementering. Uppsatsen teoretiska 

ramverk kommer därför att baseras på Lundquists (1987) redan fastställda teori - modellen med 

de tre nödvändiga villkoren för en lyckad implementering; Förstå, Kunna och Vilja.  

 

2.2.1 Förstå 

Det första kriteriet för att ett beslut ska kunna genomdrivas är att den tillämpande aktören måste 

förstå beslutet och vad det är som den styrande instansen faktiskt efterfrågar. Tillämparen av ett 

beslut måste förmå att tolka de aktuella dokument som ligger till grund för beslutet, exempelvis 

en lagtext (Lundquist 1992, 76). Styrning och riktlinjer kan emellanåt vara svårtolkade, därför är 

det viktig  med en entydig styrning för att det inte ska finnas någon risk att missförstånd kan 

uppstå i vad det är som ska genomföras. Den viktigaste aspekten för att en förändring ska ske är 

att tillämparen har förstått varför den är nödvändig. Styrningsrelationer kan vara väldigt komplex 

i alla delar av processen. Om inte den verkställande aktören har förstått det beslut som ska 

implementeras måste styrningen förtydliga vad det är som beslutet handlar om och hur man tänkt 

sig att nå dit. Detta sker enligt Lundquist förslagsvis genom utbildning och upplysning 

(Sannerstedt 1997, 27). 

  

2.2.2 Kunna 

Den andra aspekten som ligger till grund för Lundquist implementeringsmodell kräver att 

tillämparen av ett beslut har de resurser som är nödvändiga för ett lyckat utfall. Finns förmågan 

att verkställa vad styrningen efterfrågar? (Lundquist 1992, 76). Resurser kan exempelvis avse 

tillgång till lokaler, personal, tid och pengar men också hur kompetent personalen i fråga är - har 

 
 

11 



 

personalen rätt kompetens för att genomdriva förändringen? För att kunna implementera och 

verkställa ett beslut krävs det att aktören besitter en kunskap, handlingsförmåga och inflytande 

(Sannerstedt 1997, 27). Om något av de ovan nämnda kriterier brister eller saknas kan styrningen 

agera stöd, exempelvis genom materiella eller legitimerade resurser men också genom 

information (Lundquist 1992, 76). 

  

2.2.3 Vilja 

Den tredje förutsättningen för en lyckad implementeringsprocess enligt Lundquist handlar om att 

vilja. Inom denna aspekt refererar Lundquist till hur pass välvillig en aktör är att verkställa ett 

beslut. Lundquist (1992) menar att det kan finnas olika skäl för att vilja eller att inte vilja 

genomdriva en implementeringsprocess av ett beslut. Om tillämparen förstår vad beslutet innebär 

och varför en förändring behöver ske men också har adekvata resurser kommer beslutet att 

genomföras, förutsatt att tillämparen vill genomföra det. Den komplexitet som finns i relationen 

mellan styrning och verkställande aktör är som mest problematiskt när den verkställande aktören 

inte vill genomföra ett beslut och implementera det på det sätt som styrningen beordrar 

(Sannerstedt 1997, 30).  

 

3. Metod och design 

3.1 Kvalitativ fallstudie 
Det material som huvudsakligen ligger till grund för undersökningen är ett flertal dokument som 

berör Chiles implementeringsprocess av Agenda 2030 's femte hållbarhetsmål och hur den har 

sett ut från det att agendan fastställdes fram till december 2018. Endast ett fall kommer att 

undersökas och analyseras vilket betyder att uppsatsens metod och design kommer att följa en 

kvalitativ fallstudie. 

 

En fallstudie kan vara både av en kvalitativ och kvantitativ art, men vid det kvantitativa 

angreppssättet finns det en risk att metoden istället tenderar att utformas som en tvärsnittsdesign 

och tappar det som identifierar själva fallstudien (Bryman 2011, 74).  
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En kvalitativ fallstudie kan identifieras som en etnografisk inriktad intensivstudie av ett enda fall 

där forskaren detaljerat och ingående studerar exempelvis en individ, samhälle eller organisation 

(Bryman 2011, 62). På grundval av den valda frågeställningen lämpar sig därmed fallstudien bra 

då den möjliggör en fördjupad studie av den chilenska regeringens implementeringsarbete. 

Ytterligare motiv för den valda metoden är att studien vill besvara frågor som ”hur”, snarare än 

”hur mycket” eller ”hur stor andel”.  Begränsningar med metoden är svårigheten att göra 

generaliseringar av resultatet men det är inte något som uppsatsen ämnar att göra, det relevanta i 

det här fallet är snarare att skapa en förståelse om hur just den chilenska regeringens 

implementeringsprocess och ambitionen kring Agenda 2030 's hållbarhetsmål nummer 5 ser ut, 

vilket den kvalitativa fallstudiemetoden erbjuder.  

 

Eftersom Lundquist (1992) implementeringsteori används för att analysera resultatet blir 

uppsatsen en teorikonsumerande fallstudie. Den här typen av studie behandlar ett enskilt fall i 

centrum (Esaiasson et al. 2012, 41).  

 

3.2 Avgränsning  

För att uppsatsen ska upprätthålla en statsvetenskaplig relevans och anpassas till den angivna 

tidsramen begränsas analysen endast till ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Utöver tidsramen 

motiveras det genom att det valda målet är mycket relevant för landet och att inte alla agendans 

mål är relevanta för Chile. Ytterligare avgränsning sker inom jämställdhetsmålet vilken innebär 

att underlaget för analysen inte kommer att baseras på alla delmål som går under det femte 

hållbarhetsmålet. Tre stycken delmål som är relevanta för Chile har valts ut.  

 

3.3 Samtalsintervju 

Intervjuer kan vid intensivstudier utgöra ett komplement till den huvudsakliga textanalysen då 

intervjuer med fördel kan kombineras med dokumentstudier (Esaiasson et al 2012, 227-28; 

Bryman 2011, 8). Därför kommer två stycken kortare intervjuer att genomföras med experter 

inom Agenda 2030 i Chile.  
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Den mest lämpade metoden för den här forskningsfrågan är en informantundersökning eftersom 

det primära syftet med intervjuerna är att få reda på hur verkligheten är beskaffad, vilket i det här 

fallet rör sig om den chilenska regeringens ambition att implementera det globala 

hållbarhetsmålet nummer 5. Frågeundersökningar av detta slag kan täppa igen eventuella luckor 

som de kvalitativa textdokumenten inte lyckats fylla. 

 

Fördelen med samtalsintervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor som kan fånga upp oväntade 

svar. Metoden är även mer uttömmande än en enkätundersökning. En risk vid den här typ av 

intervju är att en intervjuareffekt uppstår, det vill säga att den som intervjuar medvetet eller 

omedvetet applicerar sina egna åsikter på respondenten för att få fram ett specifikt svar 

(Esaiasson et al. 2012, 235). För det i allra största mån ska undvikas har frågor som börjar med 

“varför” medvetet valts bort och istället har frågorna utformats med en mer beskrivande karaktär. 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär vilket betyder att det specifika temat kommer att 

beröras men intervjupersonerna har en stor frihet att själva utforma svaren (Bryman 2011, 415).  

Den information som tillhandahålls genom intervjuerna är inte det primära material som ligger 

till grund för analysen utan utgör snarare ett komplement till det insamlade textmaterialet och 

syftar därför till att verka igentäppande.  

 

3.4 Material och källkritik 

Den här uppsatsens empiriska material baseras främst på dokument utgivna från den chilenska 

regeringen och FN samt på intervjuer. Materialet analyseras sedan genom den teoretiska 

analysramen “Förstå, kunna och vilja”. Det innebär att materialet huvudsakligen baseras på 

primärkällor, vilket är en mer önskvärd metod då det anses kunna generera en högre trovärdighet 

än sekundärkällor (Esaiasson et al. 2012, 283). 

  

Det empiriska material som har använts har till stora delar inhämtats via den chilenska 

regeringen och dess olika instansers hemsidor samt hos FN:s webbsida. För att kunna bedöma 

trovärdigheten i de källor som ligger till grund för analysen har de källkritiska reglerna äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens tagits i beaktande (Esaiasson et al. 2012, 279).  
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De dokument som publiceras av FN och den chilenska regeringen genomsyras av transparens 

och har granskats av flertal instanser (Gobierno de Chile 2017). Dock bör det hållas i åtanke att 

risken finns att den chilenska regeringen vill försköna sitt implementeringsarbete. För att kunna 

få en så neutral och trovärdig information som möjligt har kriteriet ‘oberoende’ varit av särskild 

betydelse då det varit viktigt att kunna fastställa att dokumenten är oberoende och inte 

tendentiösa. Källorna som ligger till grund för den här uppsatsen och de innehåll som diskuteras 

kan därför stödjas av andra källor (Esaiasson et al. 2012, 292–293). Agenda 2030 är ett relativt 

nytt initiativ som pågår sedan 2015 och de dokument som är publicerade inom ämnet har därför 

publicerats i år (2018) eller under de senaste tre åren. Det minskar risken för att materialet ska ha 

genomgått efterhandskonstruktioner eller utsatts för minnesfel (Esaiasson et al. 2012, 284). 

 

I genomförandet av en informantintervju är den mest önskvärda metoden personliga intervjuer 

för att få en så bra kontroll som möjligt över svarssituationen. Därefter kommer telefonintervjuer 

och sist enkätundersökning. På grund av tidsbrist och avstånd har intervjuerna i den här 

uppsatsen genomförts över telefon med informant 1 och via mail med informant 2.  

 

Vid val av intervjupersoner är den vanligaste urvalsprincipen centralitet och innebär att man vill 

komma åt “centralt placerade källor” (Esaiasson et al. 2012, 258). Urvalet av intervjupersonerna 

baseras på deras kunskap inom området och de två informanterna kan sägas stå på varsin sida, 

vilket ger goda möjligheter till nyanserad bild (Esaiasson et al. 2012, 258). Informant 1 Jakob 

Kiefer var under under perioden 2014-2018 Sveriges ambassadör i Chile och arbetar för 

närvarande som regeringskansliets CSR-ambassadör (Corporate Social Responsibility). Kiefer 

har oberoende den chilenska regeringen kunnat granska deras implementeringsarbete utifrån men 

på ett nära håll. Informant 2 är representanter från den arbetsgrupp som arbetar med Agenda 

2030 hos det chilenska utrikesdepartementet.  

 

 

 

 
 

15 



 

3.5 Reliabilitet, validitet och uppsatsen operationalisering  

En fråga som getts stor uppmärksamhet inom fallstudieforskning är så kallad extern validitet 

eller generaliserbarhet och det har ett flertal gånger ifrågasatts om det verkligen är möjligt att 

kunna se ett enda fall som representativt. Svaret på den frågan är att det inte är möjligt men det är 

inte heller det som en fallstudie syftar till. En fallstudie ämnar inte skapa illusioner om att det är 

möjligt att hitta typfall som kan anses vara representativa för en viss typ av objekt (Bryman 

2011, 77). Den externa validiteten utgör därmed ett hinder inom fallstudiemetoden då det inte går 

att generalisera utifrån ett enda fall (Yin 2007, 57). Uppsatsens externa validitet blir således låg 

då en generalisering av resultatet inte kommer att vara möjligt.  

 

För en god reliabilitet krävs att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt och att 

resultatet skulle bli detsamma om forskningen skulle göras om. Tillvägagångssättet för att nå ett 

resultat i den här undersökningen genomsyras av transparens vilket betyder att det finns en god 

chans att vid en upprepning nå samma resultat, sett till att undersökningen fokuserar på samma 

delmål och tidsperiod då det är troligt att det sker en utveckling inom området.  

 

En fallstudie används som tidigare nämnts när en forskare strävar efter att genomföra en 

djupgående studie av ett specifikt fall som sedan ska mynna ut i en teoretisk analys (Bryman 

2011, 79). En viktig utgångspunkt är att noggrant granska kvaliteten i forskarens teoretiska 

tänkande. För att en uppsats ska kunna nå en god validitet är ett krav att man mäter det som man 

faktiskt säger att man mäter (Esaiasson et al. 2012, 56) Hur förhåller sig de teoretiska idéerna till 

empiriska data? Är det möjligt att kunna urskilja samband mellan idéerna som framkommit 

genom den empiriska data som använts? En viktig process i den kvalitativa fallstudien blir 

således att omvandla de teoretiska begreppen till operationella indikatorer för att på ett så tydligt 

sätt som möjligt visa vilka indikatorer som ska fånga upp den valda frågeställningen. En god 

validitet innebär tydlig överensstämmelse mellan det teoretiska begreppet och de operationella 

indikatorerna (Esaiasson et al. 2012, 57-58).  
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Det teoretiska ramverket Förstå, Kunna och Vilja är tre viktiga faktorer som kan främja en 

implementeringsprocess men också kan utgöra ett hinder i processen. Genom en 

operationalisering av det teoretiska begreppet Förstå, Kunna och Vilja går det att definiera tre 

operationella indikatorer som är behjälpliga vid den kommande analysen och som tydliggör vad 

det är som faktiskt mäts.  

 

En operationalisering av begreppet Förstå leder till den operationella indikatorn Entydig styrning 

som kommer att baseras på de riktlinjer och dokument som delegeras från initiativtagaren FN till 

den verkställande aktören som i detta fall är den chilenska regeringen.  

 

En operationalisering av begreppet Kunna leder till den operationella indikatorn Resurser och 

stöd. Begreppet kommer att behandla tillgången till finansiella resurser, kompetent personal och 

tid. Vidare ingår hur stödet och guidningen från FN ser ut under implementeringsprocessen.  

  

En operationalisering av begreppet Vilja leder till den operationella indikatorn Regeringens 

engagemang. Hur stor är den faktiska viljan hos den chilenska regeringen att implementera 

jämställdhetsmålet? Engagemanget mäts genom de åtgärdsprogram, handlingsplaner och lagar 

som etablerats i syfte att uppnå ett jämställt samhälle.  

 

4. Analys: Chile och Agenda 2030 - hållbarhetsmål 5  

Inledningsvis presenteras en övergripande inblick i hur den chilenska regeringen och FN:s roll i 

implementeringsarbetet ser ut i fallet Chile och Agenda 2030. Därefter följer en presentation av 

de tre utvalda delmålen och hur situationen ser ut i landet idag inom respektive delmål. Analysen 

av implementeringsarbetet görs gemensamt för delmålen inom kriterierna förstå och kunna och 

en enskild analys görs för vardera mål inom kriteriet vilja. Den valda utformningen baseras på 

att få en så tydligt struktur som möjligt och samtidigt undvika upprepningar.  
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4.1 Den chilenska regeringens roll i Agenda 2030 

“Getting governments organized to deliver on the SDGs is going to be absolutely essential in 

implementing the 2030 Agenda. At the end of the day, it is about governments delivering on 

services and delivering major, major promises to people”  

Amina Mohammed, Deputy Secretary General, United Nations 

(OECD 2017) 

  

Det primära ansvaret för att Agenda 2030 implementeras och att målen uppnåtts till år 2030 vilar 

på den enskilda staten och det är också den som är den främsta källan till arbetets finansiering 

(FN 2016). Målen är inte juridiskt bindande men de länder som anammat agendan förväntas 

utforma en nationell ram för att uppnå målen. Det är länderna själva som står för det primära 

ansvaret att uppföljning och granskning sker på såväl en global, nationell och regional nivå samt 

att arbetet går framåt i tillräckligt hög takt. I samband med att Agenda 2030 etablerades antog 

FN indikatorer till varje mål i syfte att utforma tydliga riktlinjer för att på ett konkret sätt kunna 

följa upp arbetet med målen (FN 2016). 

 

Att utrota hunger och fattigdom; bekämpa ojämlikheter och förverkliga kvinnors och flickors 

rättigheter; skapa fredliga inkluderande samhällen och samtidigt skydda planeten är och kommer 

att fortsätta vara en utmaning, oavsett hur god ett lands ekonomiska situation är. För att nå 

framgång krävs det att regeringar arbetar över olika departement och alla regeringens insatser 

behöver bidra, från såväl finansdepartement till socialdepartement (OECD  2017).  
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4.2 FN:s roll i genomförandet av Agenda 2030 i Chile 

FN:s roll i ett lands implementeringsprocess av Agenda 2030 är att vägleda landet i en riktning 

så att arbetet anpassas till landets specifika förhållanden. Vad gäller fallet Chile inrättade FN 

under åren 2015 och 2016 ett flertal interna samordningsmekanismer för att på ett effektivt sätt 

kunna följa regeringens arbete i processen. Vidare har FN arbetat för att främja en nationell 

dialog kring agendan och för att sprida dess budskap inom landet (Gobierno de Chile 2017). 

 

Som FN:s ledande organ för utveckling är United Nations Development Programme (UNDP) 

unikt positionerat för att stödja länderna i genomförandet av Agenda 2030. Dess strategiskt 

utformade handlingsplaner fokuserar på nyckelområden såsom fattigdomsbekämpning, fred, 

klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet. UNDP är även en del av den gemensamma 

strategin för FN:s utvecklingsgrupp Mainstreaming, Acceleration and Policy Support (MAPS) 

och är med och stödjer länderna i genomförandet av Agenda 2030 och hjälper dem att integrera 

hållbarhetsmålen i deras nationella utvecklingsplaner och politik (UNDP). 

FN har även deklarerat att de på nära håll kommer att följa Chile i sitt arbete med att nå målen 

(FN 2016).  

 

4.3 Chile och Agenda 2030 

From now on we will have an agenda that takes care of the great challenges of a reality that 

does not allow more procrastination. What we do or do not do today, will mark our destiny in the 

coming decades - Michelle Bachelet  

(Gobierno de Chile)  

 

Chile är Latinamerikas mest utvecklade land och är sedan 2010 medlem i OECD. Vidare är Chile 

en väl fungerande demokrati där rättsstatens principer respekteras och efter att demokratin 

återinfördes år 1990 har det institutionella ramverket för mänskliga rättigheter förstärkts 

(Regeringskansliet 2018). 
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Hållbarhetsmålen överensstämmer med det chilenska regeringsprogrammet 2014-2018 vilket 

strävar efter att uppnå en allt bättre social integration och minska den ojämlikhet som i många 

avseende dominerar landet. 2016 inrättade det chilenska utrikesministeriet på begäran av FN ett 

nationellt råd som delegerats det primära ansvaret för genomförandet av Agenda 2030. Det 

nationella rådet består av representanter från utrikesdepartementet, finansdepartementet, 

departementet för utveckling och turism, socialdepartementet samt departementet för 

miljöfrågor. Rådets uppgifter består av att vägleda presidenten i arbetet med målen och se till att 

arbetet på nationell nivå följer de processer som utförs på internationell och regional nivå. Andra 

ansvarsområden för det nationella rådet är att fungera som samordnare för relevanta instanser 

såsom statliga och icke-statliga organisationer, den privata och offentliga sektorn samt 

civilsamhället. För att ytterligare samordna uppföljningsarbetet och genomförandet av Agenda 

2030 har tre olika arbetsgrupper inrättats inom respektive område; det ekonomiska, sociala och 

miljö. Under dessa instanser finns även utskott som arbetar med hållbarhetsfrågorna (Gobierno 

de Chile 2016). 

 

Samma år som agendan inrättades identifierade den chilenska regeringen utmaningar som Chile 

kommer att möta i implementeringsprocessen. Utmaningarna handlar om att sprida 

hållbarhetsmålen och deras syfte till befolkningen på både en nationell och lokal nivå för att 

lyckas följa agendans motto: att ingen ska lämnas utanför. Ytterligare utmaningar som har 

identifierats är att skapa ett effektivt samarbete mellan offentliga organ, den privata sektorn, 

civilsamhället och det akademiska. Till regeringens utmaningar hör även att anpassa arbetets 

omfattning för att Chile ska kunna ta hänsyn till det nationella sammanhanget samt att kunna 

identifiera framstegen i arbetet mot målen, på såväl nationell som regional nivå.  

 

Under en nationell workshop angående genomförandet av Agenda 2030 i Chile som hölls i maj 

2017 presenterades ytterligare utmaningar, bland andra att bryta den hermetism som 

kännetecknar utformningen av de chilenska institutionerna och hela FN-systemet i sig (Gobierno 

de Chile 2017). 
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Utmaningar vad gäller implementeringen av jämställdhetsmålet har också identifierats; att 

eliminera de starkt etablerade kulturella strukturerna så att kvinnor och flickor i samma 

utsträckning som män kan åtnjuta mänskliga rättigheter och kunna leva ett liv fritt från 

diskriminering och att fastställa konkreta tydliga program och aktionsplaner inom ramen för 

Agenda 2030. Förebyggande åtgärder beträffande alla former av våld mot kvinnor måste utökas 

tillika utökat skydd för kvinnor. Vidare måste ojämlikheten mellan könen utjämnas genom att 

främja ansvarsfördelning av sysslor i hemmet samt öka andelen kvinnor i beslutsfattande 

positioner såväl inom den politiska, sociala och ekonomiska sfären (Informe Nacional Voluntario 

Agenda 2030 2017, 14).  

 

Under åren 2016 och 2017 utvecklades olika aktiviteter för att sprida information och skapa en 

dialog om agendan där det civila samhället deltog i seminarier, workshops, kommissioner och 

arbetsgrupper. Specifik uppmärksamhet riktades till utsatta samhällsgrupper såsom 

ursprungsbefolkningen, kvinnor i sårbara situationer, personer med funktionshinder och 

nyanlända. Under 2017 genomfördes utbildningsinsatsen "Yo Opino es mi derecho" som 

möjliggör för barn och ungdomar i Chile att ta del av och lära sig om hållbarhetsmålen samt att 

diskutera och föreslå åtgärder i syfte att nå fram till en hållbar framtid år 2030 (Informe Nacional 

Voluntario Agenda 2030 2017, 4).  

 

4.4 FN:s globala hållbarhetsmål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och 

flickors egenmakt 

“Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. 

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av 

våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som 

hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet 

mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. 
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Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är inte bara en 

grundläggande mänsklig rättighet, utan också avgörande för att människor och samhällen ska 

utveckla sin fulla potential.” (UNDP) 

 

Att jämställdhet främjas och verkställs är en avgörande faktor för att hållbar utveckling ska 

uppnås och för att kvinnors och flickors underordnade position i samhället ska upphöra. Alla 

måste ha samma möjligheter, rättigheter, villkor och makt för att därigenom kunna välja hur de 

vill utforma sina liv. Resurser, makt och inflytande ska vara detsamma, oavsett kön 

(Regeringskansliet 2018). 

 

Om samhället inte ser till alla, i detta fall flickor och kvinnor, tappar man också 50 procent av 

befolkningens kapacitet. Att ta till vara den kompetens och initiativkraft som kvinnor besitter är 

en mycket viktigt utvecklingsfaktor. När kvinnor får chansen att delta i den ekonomiska sfären 

och har tillgång till en fungerande marknad i samma utsträckning som männen kan också 

fattigdomen minska, och det till förmån för en ekonomisk produktivitet och utveckling (FN 

2015). De delmål som jämställdhetsmålet innefattar avser lagstiftning, våld och skadliga 

sedvänjor, obetalt arbete, makt och inflytande samt sexuell och reproduktiv hälsa 

(Regeringskansliet 2018). 

 

4.5 Delmål 5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och 

flickor överallt 

 

4.5.1 Indikator 5.1.1 - nationella lagar  

För delmål 5.1 används indikatorn 5.1.1 som mäter om det finns eller inte finns nationella lagar 

som främjar jämställdhet och icke-diskriminering av flickor och kvinnor samt om det finns några 

mekanismer för att genomdriva och övervaka genomförandet av lagarnas innehåll. Indikatorn 

mäter diskriminering av kvinnor, lika lön för lika arbete, arbetsförbud, föräldraledighet, arv, 
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egendom, nationalitet, äktenskap och skilsmässa, våld mot kvinnor, pension och juridisk 

kapacitet (FN 2015). 

 

4.5.2 Situationen i Chile - delmål 5.1 

Tre tydliga former av diskriminering går att identifiera inom ramen för delmål 5.1 och det är 

kvinnors ekonomiska självständighet, situationen på arbetsmarknaden och en diskriminerande 

abortlagstiftning.  

 

Kvinnors ekonomiska självständighet  

Enligt konstitutionen är alla chilenska medborgare jämställda och lika inför lagen 

(Regeringskansliet 2018), men civilrätten antyder att mannen är familjens överhuvud och därmed 

ansvarar för familjens välfärd. Om inget annat bestäms, kommer kvinnans alla ägodelar att 

tillhöra mannen när de ingår äktenskap. Den rådande lagen föreskriver att en kvinna som är gift 

under äktenskapsförordningen “sociedad conyugal” inte får ingå exempelvis ett kommersiellt 

partnerskapsavtal eller ta ett banklån utan tillstånd från sin man. Däremot kan mannen ingå ett 

sådant avtal utan tillstånd från sin hustru (Amerikanska regeringen 2017).  

 

I rapporten Education at a Glance från 2018 rapporterades att bland alla länder som ingår i 

organisationen är Chile det land med den största löneskillnaden mellan män och kvinnor med 

högre utbildning. Rapporten visar att kvinnor, med samma utbildning och arbete som män, 

endast tjänar 65 procent av det männen tjänar (OECD 2018). Den könsbaserade löneskillnaden är 

främst representerad i jobb som kräver en högre utbildning (Regeringskansliet 2018).  

 
Chilenska kvinnors nettoinkomst är i genomsnitt drygt hälften av männens och den 

genomsnittliga pensionen för kvinnor är 100 000 pesos vilket innebär att deras pension hamnar 

under gränsen för minimilön. Var sjätte kvinna i Chile beräknas ha en pension som ligger under 

gränsen för fattigdom (Regeringskansliet 2018). 
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Situationen på arbetsmarknaden  

En viktig faktor för att kvinnor ska kunna skapa sig en ekonomisk självständighet är att de har en 

egen inkomst, vilket i sin tur kräver ett arbete. Ett flertal olika faktorer försvårar eller till och 

med förhindrar kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden eller för arbetande kvinnor att klättra i 

karriären. En bakomliggande orsak är den ojämna fördelningen av sysslor i hemmet som är ett 

utbrett problem i Chile där kvinnor i genomsnitt arbetar fyra timmar per dag mer än vad männen 

gör (Regeringskansliet 2018). Vidare utgör bristen på en adekvat barnomsorg ett hinder för 

kvinnors inträde på arbetsmarknaden då de i större utsträckning än männen tar hand om barnen. 

Enligt de senast publicerade siffrorna från INE, Chiles nationella statistiska institut, är det 

kvinnliga deltagandet på den chilenska arbetsmarknaden cirka 48,5 procent medan männens 

deltagande på arbetsmarknaden ligger på 71,2 procent (INE, 2017). 

 

Diskriminerande abortlagstiftning 

Fram till och med den andra augusti 2017 var Chile ett av de länder i världen med ett totalförbud 

mot abort. Lagen som förbjöd flickor och kvinnor att genomföra en abort verkställdes under 

militärdiktaturen 1973-1990 och fanns sedan kvar efter att demokratin återinfördes i landet. 

Lagförslaget att häva abortförbudet skickades in till den första kammaren 2016 och gick igenom 

i kongressen augusti 2017. Det är nu lagligt att i tre fall genomföra en abort; om kvinnans liv är i 

fara, om barnet inte anses livsdugligt eller om graviditeten är ett resultat av en våldtäkt 

(Regeringskansliet 2017, 15).  
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4.6 Delmål 5.2 - avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det 

offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt 

utnyttjande och andra typer av exploatering 

 

4.6.1 Indikator 5.2.1 och 5.2.2 - fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld mot kvinnor och 

flickor 

Det finns två stycken indikatorer för delmål 5.2. Den första, 5.2.1 mäter andelen kvinnor och 

flickor i åldern 15 år och äldre som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en 

nuvarande eller tidigare partner under de senaste 12 månaderna. Den andra indikatorn 5.2.2 

mäter andelen kvinnor och flickor i åldern 15 år och äldre som har utsatts för sexuellt våld av en 

icke tidigare eller nuvarande partner under de senaste tolv månaderna (FN 2015).  

 

4.6.2 Situationen i Chile - delmål 5.2 

Departementet för kvinno- och jämställdhetsfrågor menar att våldet mot kvinnor är ett av de 

viktigaste sociala problemen som Chile står inför, men på grund av den starka patriarkala 

kulturen förblir det i många fall ett osynligt fenomen. För att kvinnor är just kvinnor utsätts de 

för flera olika former av våld som ofta motiveras med att det inom den chilenska kulturen är 

berättigat att männen kan kontrollera kvinnans liv och hennes rätt till frihet (Gobierno de Chile 

2018).  

  

Siffror från INE visar att en av tre kvinnor någon gång i livet har blivit utsatt för fysiskt, psykiskt 

och/eller sexuellt våld i hemmet och i en stor majoritet av fallen, lever eller har kvinnan levt, i en 

parrelation tillsammans med förövaren. År 2017 rapporterades att 38,8 procent av alla kvinnor 

mellan åldrarna 15 och 49 år har upplevt någon typ av våld som utövats av deras partner, före 

detta partner eller en familjemedlem (INE 2018).  
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År 2010 inrättades begreppet femicidio, det vill säga könsrelaterat mord på en kvinna, som en 

särskild brottsrubricering i den chilenska strafflagstiftningen. Förövaren kan som lägst tilldelas 

15 års fängelse och som högst livstid (Regeringskansliet 2018). Enligt siffror från det chilenska 

departementet för kvinnor och jämställdhet utsattes 42 kvinnor för så kallade femicidios 

consumados (ett fullföljt mord) under 2017 och 112 femicidio frustrados (mordförsök) 

rapporterades (Gobierno de Chile 2018). Femicidios frustrados har enligt INE ökat de senaste 

fem åren (INE 2017). Från den 1 januari fram till den 28 december 2018 har 42 kvinnor utsatts 

för femicidio consumados och 115 femicidio frustrados (Gobierno de Chile 2018).  

 

4.7 Delmål 5.5 - tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika 

möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och 

offentliga livet 

 

4.7.1 Indikator 5.5.1 och 5.5.2 - kvinnor i beslutsfattande positioner 

För delmål 5.5 finns två indikatorer som mäter andel kvinnor i beslutsfattande positioner. 

Indikator 5.5.1 mäter andel platser som innehas av kvinnor i nationella och lokala parlament och 

indikator 5.5.2 mäter andel kvinnor i ledande befattningar (FN 2015).  

 

4.7.2 Situationen i Chile - delmål 5.5  

Den chilenska kongressen är uppdelad i två olika instanser; deputeradekammaren och senaten. 

Den kvinnliga representationen har under de senaste åren ökat inom båda instanserna. År 2014 

var 15,8 procent av ledamöterna i deputeradekammaren kvinnor och i senaten låg den siffran på 

18,4 procent. 9 stycken av de 120 ledamöterna var alltså kvinnor. År 2015 upptogs 34,8 procent 

av de ledande befattningar vid myndigheter av kvinnor och 26,3 procent av högsta domstolens 

domare var kvinnor. År 2016 leddes 11,9 procent av de lokala parlamenten runt om i Chile av 

kvinnliga borgmästare, vilket betyder att 41 av de 345 kommunerna leddes av en kvinna 

(Gobierno de Chile 2017).  
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De kvinnliga kandidaterna till kongressen har ökat de senaste åren. Av de som nominerades år 

2009 var 17 procent kvinnor, år 2013 hade den siffran stigit till 19,4 procent och under 2017 var 

40,9 procent av de nominerade kvinnor (UNDP 2018). Sedan valet 2017 är 22,5 procent av 

ledamöterna i deputeradekammaren kvinnor och 23 procent av senatorerna i senaten är kvinnor 

(Regeringskansliet 2018). I styrelser hos statligt ägda bolag upptas närmare 50 procent av 

platserna av kvinnor, något som ökats betydligt från 2013 års siffra på 5 procent. I offentliga 

företag upptas 27,4 procent av de ledande befattningar av kvinnor medan siffran i privata företag 

är 4,8 procent (INE 2018). 

 

Chile har haft en kvinnlig regeringschef två gånger. Michelle Bachelet erhöll presidentämbetet 

mellan 2006-2010 och 2014-2018. 8 av de 23 statsråden i hennes regering var kvinnor, jämfört 

med 7 stycken i den nuvarande regeringen under Piñera (Regeringskansliet 2018). 

 

4.8 Förstå 

Som tidigare beskrivits i det teoretiska avsnittet handlar det första kriteriet för att ett beslut ska 

kunna genomdrivas att den beslutsfattande aktören faktiskt ha förstått beslutet i fråga. Detta sker 

bland annat genom att styrningen är entydig. Det får alltså inte finnas någon risk för att ett 

missförstånd kan uppstå avseende vad det är som ska genomföras. Den viktigaste delen som 

ligger till grund för en förändring är att tillämparen har förstått syftet med varför en förändring 

behöver ske. Begreppet Förstå har i den här analysen tilldelats den operationella indikatorn 

Entydig styrning som refererar till de riktlinjer och dokument som delegerats från initiativtagaren 

FN till den verkställande aktören, den chilenska regeringen.  

 

Alla de 139 länderna som har anslutit sig till de globala hållbarhetsmålen har tilldelats en tydlig 

handlingsplan över agendan och de delmål som ingår. Med hjälp av de tillhörande indikatorerna 

erbjuds bra verktyg för att skapa en förståelse om vad det är som FN förväntar sig av 

regeringarna. I fallet Chile är styrningen entydig och vad det är som ska förändras framgår 

genom de olika handlingsplanerna. Styrningen ger förutsättningar för förståelse både vad det är 
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som ska implementeras men också hur regeringen ska gå tillväga för att implementeringen ska 

kunna genomföras. De riktlinjer som delegerats från FN har bearbetats, analyserats och 

diskuterats av arbetsgrupper och experter inom varje specifikt områden. Riktlinjerna har även 

utvecklats av ett flertal aktörer så att de tillfredsställer de krav som FN ställer på den chilenska 

regeringen (Intervju informant 2). 

 

Förenta nationernas system i landet är länkat till Chiles regering genom samordning med 

utrikesdepartementets direktorat för multilateral politik. Samarbetet mellan FN och Chiles 

regering spänner över en period på 4 år inom ramen för FN:s utvecklingsbistånd (United Nations 

Development Assistance Framework, UNDAF). De olika organ, program och fonder som ingår i 

FN:s system kan också upprätta samordning och samarbete inom specifika områden, i enlighet 

med organisationers kompetens och de olika ministeriernas och offentliga tjänsternas funktioner . 1

På frågan om entydig styrning från FN menar respondenterna från arbetsgruppen för Agenda 

2030 att det som produceras från FN inte alltid är ”entydigt eller ofelbart” och det förekommer 

missförstånd som då behöver justeras. Vidare ger FN:s riktlinjer utrymme för att anpassas efter 

nationella, regionala och lokala sammanhang  2

 

Den förståelse som skapas genom den entydiga styrningen konkretiseras genom regeringens 

erkännande av att kvinnor dagligen utsätts för olika typer av diskriminering, den patriarkala 

strukturen som har satt en stark prägel på samhället samt erkännandet av kvinnors frånvaro inom 

politiken. Genom att förstå varför en förändring behöver ske, som Lundquist nämner som en 

1 Översättning från spanska: El Sistema de Naciones Unidas en el país se relaciona con el Gobierno de Chile 
mediante la coordinación con la Dirección de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
La colaboración del Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno de Chile se define por un periodo de 4 años en el 
Marco de Asistencia para el Desarrollo – UNDAF (por sus siglas en Inglés). Las distintas agencias, programas y 
fondos del Sistema de Naciones Unidas, también pueden establecer coordinaciones y trabajo colaborativos en 
materias específicas, conforme a las competencias de cada organización y las funciones de cada uno de los 
ministerios y servicios públicos (Intervju med Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile).  
 
2 Översättning från spanska: No obstante, como toda creación no son “inequívocas o infalibles”, pueden tener 
omisiones o necesitar ajustes, ante cambios en determinadas condiciones del contexto donde fueron elaboradas. 
Generalmente, las directrices de Naciones Unidas, incorporan espacios para los procesos adaptación a los contextos 
nacionales, subnacionales o locales (Intervju Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile).  
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nödvändighet för att ett beslut ska kunna genomdrivas, kan den chilenska regeringen arbeta med 

en jämställdhetsintegrering och implementering av det globala jämställdhetsmålet.  

 

4.9 Kunna 

Den andra aspekten som ligger till grund för Lundquist implementeringsmodell förutsätter att 

tillämparen har tillgång till de resurser som efterfrågas för ett lyckat utfall av ett beslut 

(Lundquist 1992, 76). En operationalisering av begreppet Kunna har resulterat i den 

operationella indikatorn Resurser och stöd. Begreppet analyserar regeringens tillgång av 

finansiella resurser, kompetent personal och adekvat tidsram, vilket krävs för att aktören ska 

kunna verkställa och implementera beslut. Vidare ingår hur stödet och guidningen från FN ser ut 

under implementeringsprocessen. Om något av de ovan nämnda kriterier brister eller saknas kan 

styrningen agera stöd, exempelvis genom information och materiella eller legitimerade resurser 

(Lundquist 1992, 76). 

 

Det huvudsakliga ansvaret att implementera Agenda 2030 ligger som tidigare nämnt hos den 

nationella regeringen och den huvudsakliga finansieringen ska ske genom landets egna ekonomi.  

Chile är enligt världsbanken ett höginkomstland (Världsbanken 2017) vilket i sin tur ställer krav 

på att delegera resurser till arbetet med agendan. I de utmaningar som har identifierats vad gäller 

implementeringen av såväl Agenda 2030 rent generellt och jämställdhetsmålet specifikt framgår 

inte finansiella resurser som ett hinder. Inrättandet av det nationella rådet som ansvarar för 

implementeringen indikerar att Chile har adekvata resurser för att kunna tillsätta kompetent 

personal och möjlighet att involvera ett flertal olika departement, något som är nödvändigt för att 

målet ska uppfyllas. Att tillsätta rådet i det specifika syftet att genomdriva agendan indikerar att 

den tid som behövs för en lyckad implementering har tagits i beaktande då rådet enbart ansvarar 

för Agenda 2030 och inte behöver lägga tid på andra politiska ärenden.  
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Chile har de resurser som krävs för en implementering av jämställdhetsmålet. Det är 

snarare så att regeringen måste implementera jämställdhet för att kunna bibehålla 

landets ekonomiska utveckling, eftersom det är där tillväxten ligger. De måste få in fler 

människor i arbete. Den nuvarande presidenten Piñera har försökt haka på den trenden 

då han insett att det är en nödvändighet för hans politiska överlevnad.  

                                                                                                    Informant 1 Jakob Kiefer  

 

Om några av de nödvändiga resurserna brister eller saknas kan FN agera som ett stöd genom 

bland annat information och materiella eller legitimerade resurser (Lundquist 1992, 76). FN har 

tydligt deklarerat sitt stöd för länderna som genomför Agenda 2030, genom att bland annat 

arbeta i nära kontakt med den ansvariga instansen för implementeringsarbetet. Enligt 

representanter från det chilenska utrikesdepartementets arbetsgrupp finns det en kontinuerlig 

kontakt med FN för att redogöra för eventuella ovissheter, diskutera svårigheter och för att skapa 

samarbete inom ett visst ämne om så krävs.   3

 

4.10 Vilja 

Regeringens vilja mäts genom den operationella indikatorn Regeringens engagemang, det vill 

säga; hur stor är den faktiska viljan och engagemanget hos den chilenska regeringen att 

implementera jämställdhetsmålet? Engagemanget mäts genom de åtgärdsprogram, 

handlingsplaner och lagar som etableras i syfte att uppnå ett jämställt samhälle. 

  

 

 

 

3 Översättning från spanska: Existe una comunicación fluida con el Sistema de Naciones Unidas para aclarar dudas, 
discutir las dificultades o recibir la colaboración que se requiera en alguna determinada materia (Intervju Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile) 
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Jakob Kiefer som var Sveriges ambassadör i Chile när agendan infördes menar att den chilenska 

regeringen redan innan Agenda 2030 hade en stark jämställdhetspolicy. 

 

Regeringen Bachelet kom in 2014 och hållbarhetsmålen antogs 2015. Hon tillträdde då 

som president efter att ha varit FN:s generalsekreterare för UN Women så jag tror att 

hennes bevekelsegrund om jämställdhet inte härrör i första hand från hållbarhetsmålen. 

De utgjorde ett bra komplement men det som drev på Bachelets arbete var behovet av 

jämställdhet överhuvudtaget, och inte Agenda 2030. I grunden kan man säga att Chiles 

ambitiösa jämställdhetspolitik var en del av Bachelets valplattform från 2014. 

Hållbarhetsmålen som trädde i kraft 2016 kan man säga var förstärkande. Det var bra 

att målen kom till, men det fanns andra bevekelsegrunder till jämställdhetsarbetet. Bland 

annat ett flertal kampanjer som “HeforShe”, där just UN women var den pådrivande 

delen.  

                                                                                                       Informant 1 Jakob Kiefer  

  

Att inrätta kvinno- och jämställdhetsdepartementet som ansvarar för att skydda kvinnors 

juridiska rättigheter och som har i särskild uppgift att bekämpa diskriminering är ett tydligt 

exempel på vilja och engagemang. Departementet har även bidragit till jämställdhetsarbetet i 

Chile i form av viktiga handlingsplaner som främjar jämställdhet.  

 

Den jämställdhetsambition som finns tror jag är en kombination av att vilja men också 

för att vinna röster. Under min tid i Chile kunde man tydligt se den rörelse som nu växer 

fram. Jag tror att det finns två rörelser i Chile nu, en underifrån och en ovanifrån. Chile 

har varit bakåtsträvande i väldigt många år, och det är ju det land där minst kvinnor 

arbetar sett till andel procent och ett land där strukturer från kyrkan har haft en väldigt 

stark makt, men som nu successivt börjar tappa sin makt. 

                                                                                                  Informant 1 Jakob Kiefer  
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4.10.1 Delmål 5.1 - avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och 

flickor överallt 

På grundval av den ojämställdhet som präglar Chile lanserade den chilenska regeringen i maj 

2018 handlingsplanen Agenda Mujer som erkänner män och kvinnors lika värde. Servicio 

Nacional de la Mujer och departementet för kvinnor och jämställdhet var de drivande aktörerna 

bakom den nya handlingsplanen då de ansåg att landet var i behov av ett nytt institutionellt 

ramverk med rättsliga reformer och en offentlig politik där staten arbetar över flera olika 

instanser för att nå jämställdhet. Ambitionen med handlingsplanen och de 22 initiativen är att 

påskynda elimineringen av den kulturella struktur som idag försvårar 

jämställdhetsimplementeringen i det chilenska samhället (Gobierno de Chile 2018).  

 

Ett flertal av de 22 initiativ som tecknats genom Agenda Mujer visar på en vilja att implementera 

jämställdhetsmålet på alla nivåer av det chilenska samhällsskiktet: 

  

- En av åtgärderna är att genomföra en reform av artikel nummer 1 i grundlagen för att 

fastställa statens skyldighet att främja och garantera fullständig jämlikhet vad gäller 

rättigheter och skyldigheter mellan män och kvinnor. Detta för att bland annat motverka 

alla former av misshandel eller godtycklig diskriminering av kvinnor. Ändringen av 

konstitutionen befinner sig för närvarande i det andra konstitutionella förfarandet, vilket 

betyder att förslaget har godkänts i deputeradekammaren och har gått vidare till den sista 

instansen, senaten.  

 

- En annan åtgärd som visar på viljan hos den chilenska regeringen är så kallade 

presidentiella anvisningar. Dessa syftar till att instruera och vägleda presidenten för att 

kunna främja och garantera att lika rättigheter mellan kvinnor och män verkställs, samt 

utforma riktlinjer om hur man ska förebygga, rapportera, utreda och bestraffa 

diskriminering, våld samt sexuella -och arbetsrelaterade trakasserier. Åtgärden kräver att 
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effektiva mekanismer införs för att förebygga alla typer av diskriminering och att årliga 

uppföljningsrapporter görs inom respektive område.  

 

- Lagförslaget Sala Cuna Universal, utbyggnaden av barnomsorg, är ytterligare en 

indikation på vilja. Förslaget inkom till deputeradekammaren den 17 augusti 2018 och 

syftar till att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och garantera lika möjligheter 

för män och kvinnor. Av alla chilenska medborgare som befinner sig utanför 

arbetsmarknaden på grund av rådande familjesituation är 96,9 procent kvinnor. En 

betydande orsak är bristen på just adekvat barnomsorg då kvinnor i större utsträckning än 

män ansvarar för barnen. Regeringen vill att kombinationen av familj och arbete ska 

göras kompatibel så att alla former av godtycklig diskriminering ska försvinna.  

 

- I avsnittet som berör delmål 5.1 beskrivs hur “sociedad conjugal” begränsar kvinnors 

självständighet, såväl socialt som ekonomiskt genom att kvinnor  bland annat behöver sin 

mans godkännande för att ta ett banklån. Det försvårar till exempel för kvinnors 

entreprenörskap vilket i sin tur hänger ihop med flera jämställdhetsaspekter, såsom 

kvinnors deltagande i arbetslivet och möjlighet att skapa sig ett eget liv oberoende sin 

partner. Ett lagförslag har utformats och befinner sig för närvarande i det första 

konstitutionella förfarandet. Förslaget handlar om att verkställa jämställdhet mellan 

kvinnor och män genom att upphäva “sociedad conjugal” så att kvinnor i samma 

utsträckning som män kan styra över sina egna ekonomiska och materiella tillgångar. 

(Gobierno de Chile 2018) 

 

De löneskillnader som finns menar Jakob Kiefer direkt kan översättas till det ojämställda arbetet 

i hemmet och den skillnad som finns vad gäller hel- och deltidsarbete, föräldraförsäkring och att 

kvinnor är borta från arbetsplatsen i betydligt större utsträckning än vad män är. Han menar även 

att den patriarkala kultur som finns i landet har en stor inverkan på jämställdhetssituationen.  
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Man måste bygga ut omsorgen så att folk kan gå och arbeta. Man måste också jobba                

aktivt med löneskillnaderna eftersom att lönerna i olika branscher är väldigt olika.            

Precis som i Sverige skiljer det mycket mellan den privata och offentliga sektorn. Det              

finns väldigt mycket kvar att göra. Det är klart att kulturen har en stor inverkan här.  

  

                                                                                                    Informant 1 Jakob Kiefer  

 

Initiativen inom Agenda Mujer indikerar på ett ambitiöst jämställdhetsarbete, men hur regeringen 

efterföljer den lag som tillåter abort i tre fall är däremot komplext. Det är ett framsteg för 

kvinnors rättigheter att lagen idag tillåter abort i händelse av risk för kvinnans liv, om fostret inte 

anses livsdugligt eller om graviditeten är ett resultat av en våldtäkt. Flickor och kvinnor ska inte 

längre behöva riskera sin hälsa eller sina liv genom att genomgå olagliga aborter med osäkra 

metoder. Men lagen omges av restriktioner som försvårar förverkligandet av den, vilket kan 

anses diskriminerande och i allra högsta grad utelämnande för flickor och kvinnor.  

  

I januari 2018, två månader innan regeringsskiftet ägde rum, utfärdade den dåvarande 

presidenten Michelle Bachelet tillsammans med sin administration en ansökan i syfte att ändra 

den samvetsfrihet som institutioner idag kan åberopa för att inte behöva genomföra en abort. I 

mars 2018, 11 dagar efter att den nya regeringen hade tillträtt, utfärdade den nya hälsoministern 

Emilio Cuevas en ny ansökan med syfte att förhindra den ändring som tidigare administrationen 

önskat. Att göra lagen mer restriktiv kan ses som en fördel för konservativa och religiösa 

intressen och till nackdel för flickor och kvinnors rättigheter (Federación Internacional de 

Derechos Humanos, 2018) 

 

Lagen är redan restriktiv och riskerar att förlora sitt syfte om ytterligare restriktioner införs, då 

den enbart tillåter en minoritet att använda lagliga och säkra aborter, det vill säga de som går 

under de tre kriterier som föreskrivs i lagen. Eftersom abortlagen verkar exkluderande är det 

fortfarande många kvinnor som genomgår illegala aborter.  
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Civilsamhället, däribland människorättsorganisationer, har uttryckt oro vad gäller tillämpningen 

av lagen med hänsyn till just samvetsfriheten och hur den kan komma att påverka tillgången till 

en trygg och säker abort. Det sedan konstitutionsdomstolen fastslagit att samvetsfriheten kan 

åberopas av hela 16 institutioner. Vidare har kunskapen som den medicinska personalen besitter 

ifrågasatts (Regeringskansliet 2018). Tillämpningsproblematiken åskådliggjordes under lagens 

första år då en 13-årig flicka blev gravid efter en våldtäkt men vägrades abort på ett sjukhus i 

södra Chile då läkaren hänvisade till sin katolska religion. Flickan fick istället genomföra en 

abort i huvudstaden Santiago (Regeringskansliet 2018).  

 

I enlighet med indikator 5.1.1, nationella lagar, har Chile lagar som främjar, verkställer och 

övervakar jämställdhet och könsbaserad diskriminering. Lag 19.611 verkar för att etablera 

jämställdhet mellan män och kvinnor och genom lag 20.820 inrättades kvinno- och 

jämställdhetsdepartementet som arbetar för att motverka all könsrelaterad diskriminering 

(Gobierno de Chile 2017). 

 

Utifrån den operationella indikatorn som avser regeringens engagemang visar den chilenska 

regeringen genom de flertal åtgärder som genomförts, såväl lagförslag som fullföljda reformer, 

en vilja att implementera delmål 5.1 i samhället. Rent juridiskt uppfyller Chile de krav som 

delmålet ställer på en nation och viljan att implementera delmålet ser god ut. Vad gäller lagen 

om abort framgår att de två senaste regeringarna har skilda åsikter. Piñeras höger-center koalition 

har inte samma ambition att lätta på restriktionerna som den tidigare administrationen hade. 

Någonting som högst troligt baseras på den sittande administrationens konservativa grund.  
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4.10.2 Delmål 5.2 - avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det                

offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och         

andra typer av exploatering 

Vad avser delmål 5.2 uppvisar den chilenska regeringen en vilja att avskaffa alla former av våld                

mot kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, sexuellt utnyttjande och andra typer               

av exploatering. Genom Agenda Mujer arbetar regeringen för att påskynda arbetet i kongressen             

vad gäller lagförslaget om kvinnors rätt till ett liv utan våld. Lagförslaget utökar även begreppet               

‘våld’ och gör våld mot kvinnor i offentliga rummen till en separat brottskategori. Även              

begreppet femicidio har utvidgats till att omfatta våld som inte enbart sker i hemmet av någon                

kvinnan har eller haft en relation med, utan även en situation där mannen och kvinnan inte har en                  

relation sedan tidigare. Lagförslaget behandlas för närvarande i kongressen, men behöver enligt            

regeringen påskyndas.  

 

Vidare vill regeringen fastställa en permanent, sektorsövergripande politik vad gäller det våld 

kvinnor utsätts för i hemmet genom att samordna de berörda rättsinstanserna polis, 

åklagarmyndighet och domstolar. Fortsatt ska arbetet inom Agenda Mujer skapa specialiserade 

arbetsgrupper inom polisen och PDI, polismyndighetens utredande instans, som ska arbeta 

specifikt med våld i hemmet. Ett utbildningsprogram ska inrättas i skolor för att sprida kunskap 

om fenomenet machismo, det vill säga machokulturen och dess negativa påverkan på samhället 

för i ett tidigt stadie angripa problemet. Ytterligare åtgärder inom Agenda Mujer är att skärpa 

straffsatserna för våldsbrott mot kvinnor samt utöka skyddsnätet för utsatta kvinnor genom att 

garantera dem en plats på bland annat kvinnojourer. Att regeringen allokerar resurser till 

forskning om våld mot kvinnor och specialutbildningar inom rättsväsendet bidrar till kompetent 

personal och kunskapsökning inom det berörda området, vilket i sin tur påverkar 

jämställdhetsarbetet positivt.  
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4.10.3 Delmål 5.5 - tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika 

möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och 

offentliga livet 

En avgörande faktor för en representativ demokrati är att kunna säkerställa kvinnors fulla 

deltagande i beslutsfattande processer och ge dem samma möjligheter som män att utöva 

ledarskapsroller. Att ge kvinnor möjlighet att få sin röst hörd och delta i beslutande processer är 

en väsentlig del av jämställdhetsarbetet då kvinnor ska besitta precis samma möjlighet som män 

att vara med att utforma och påverka beslutsfattande, oavsett offentlig eller privat institution. 

Den politiska arenan är ett av de områden där ojämlikheten mellan män och kvinnor är som allra 

störst, oavsett om ett land betraktas som utvecklat eller befinner sig i ett utvecklingsskede (FN 

2018). 

 

Vad avser delmål 5.5 arbetar den chilenska regeringen för att öka den kvinnliga representationen 

inom den beslutsfattande sfären och göra politiken mer jämställd och lättåtkomlig för kvinnor. 

För att försäkra sig om att kvinnor har samma möjlighet som män att delta på alla nivåer inom 

det sociala, ekonomiska och politiska livet gjordes inför valet 2017 genom lag 20.840 en 

förändring i det chilenska valsystemet. Det binomiala valsystemet ersattes med ett proportionellt 

system för att stärka representativiteten i den nationella kongressen. Lagen syftar till att ge 

kvinnor en större plats i politiken genom att minst 40% av kandidaterna på partiernas listor måste 

vara kvinnor (SVT 2017). Valet som ägde rum under hösten 2017 var det första valet sedan den 

nya lagen trädde i kraft och bidrog till en positiv förändring på den politiska arenan i Chile. Den 

könsbaserade obalansen som tidigare konkretiserats i bland annat kandidaturen till kongressen 

var betydligt utjämnad och andelen kvinnor i kongressen under 2018-2022 är fler än vad det 

någonsin tidigare har varit. 

 

Före detta presidenten Michelle Bachelet undertecknade år 2016 lag nr 20 940 som introducerar 

väsentliga förändringar avseende arbetsförhållanden i landet, bland annat fastställer lagen ökad 

integration av kvinnor i styrelser (Gobierno de Chile 2016).  
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Inrättandet av kvinno- och jämställdhetsdepartementet var en institutionellt viktig bit. 

Bachelet satte upp mål för de statligt ägda bolagen, vilket har gjort att kvinnor i ledande 

positioner inom statligt ägda bolag har ökat väldigt mycket. Från nästan ingenting till 

iallafall nästan över 30%.  

                                                                                                       Informant 1 Jakob Kiefer 

 

Åtgärderna har bidragit till ett flertal positiva förändringar men i en rapport från mars 2018 

publicerad av FN:s utvecklingsprogram UNDP redovisas kvarstående utmaningar.  Rapporten 

påvisar stora skillnader i finansiella resurser för de som kandiderar till de olika politiska 

posterna. De manliga kandidaterna erhåller tre gånger så stort finansiellt stöd än vad kvinnorna 

får, närmare bestämt 74,2 procent respektive 25,8 procent (UNDP 2018). 

Lika villkor för att kunna tillhandahålla en politisk position är en av delmålen inom 

jämställdhetsmålet vilket betyder att regeringen behöver öka arbetet för att siffrorna till nästa val 

ska vara utjämnade. Kvoteringen har visat sig framgångsrik för kvinnors inträdande på den 

politiska arenan, men nu behöver också resurserna fördelas lika för att den positiva utvecklingen 

inte ska avstanna. Vidare behöver ytterligare åtgärder vidtas vid de lokala parlamenten där 

ojämställdheten fortfarande är utbredd.  

 

5. Slutsats 

Utifrån en analys med hjälp av de operationella indikatorerna Entydig styrning, Resurser och 

stöd och Engagemang kan ambitionen hos den chilenska regeringen att implementera Agenda 

2030s jämställdhetsmål sammanfattas som god. Dokumenten som ligger till grund för analysen 

och de intervjuer som har genomförts berättar om en entydig styrning från FN som ger de 

förutsättningar som behövs för att skapa en förståelse om agendan, dess principer och hur den 

ska implementeras. För att utreda ovissheter, diskutera svårigheter och öppna upp för samarbete 

inom ett visst område om så behövs pågår det en kontinuerlig kontakt mellan den chilenska 

regeringen och FN. De krav som ställs på regeringen är även anpassade för Chiles förutsättningar 

och utmaningar.  

 

 
 

38 



 

Vad gäller den operationella indikatorn Resurser och stöd som i det här fallet refereras till 

finansiella medel, kompetent personal och adekvat tidsram samt stöd från FN har dessa inte 

saknats i implementeringsarbetet. Vilket framgår i de nationella rapporter som publicerats av den 

chilenska regeringen, i FN:s analyser och i de intervjuer som genomförts. Det nationella rådet 

som enbart arbetar med implementering av agendan är en indikation på tillgång till goda resurser 

då det tillsatts kompetent personal som enbart fokuserar på implementeringen av 

hållbarhetsmålen. Vidare har regeringen tilldelat resurser till ett flertal olika instanser i syfte att 

främja jämställdhetsarbetet genom forskningsbidrag och utbildningar som ämnar öka kunskap 

om bland annat de patriarkala strukturerna som för jämställdhetsarbetet utgör en akilleshäl.  

 

Regeringens engagemang och vilja att implementera jämställdhetsmålet synliggörs genom att de 

utmaningar som regeringen identifierat i implementeringsprocessen har bemötts med lagförslag, 

nya lagar eller lanseringar av ett flertal olika handlings- och åtgärdsprogram som alla syftar till 

att öka jämställdheten och främja flickors och kvinnors rättigheter.  

 

Genom en målmedveten strategi på lokal, regional och nationell nivå har den chilenska 

regeringen lyckats identifiera utmaningar och därefter vidtagit åtgärder för implementeringen av 

Agenda 2030 som helhet och specifikt för själva jämställdhetsmålet redan i ett tidigt skede. Den 

chilenska regeringen har aktivt arbetat med att hantera den problematik som de starkt etablerade 

kulturella och patriarkala strukturerna medför. Regeringen har även utformat tydliga program 

och aktionsplaner för jämställdhetsarbetet. Den har vidtagit förebyggande åtgärder för våld mot 

kvinnor, för främjande av en jämställd arbetsfördelning i hemmet och för att öka andelen kvinnor 

i beslutsfattande positioner inom såväl den politiska, sociala och ekonomiska sfären.  

 

Sammanfattningsvis har den chilenska regeringen nått framgångar som främjar flickors och 

kvinnors rätt till ekonomisk självständighet, ett liv fritt från våld och som underlättar för dem att 

delta i det politiska arbetet samt inta ledande positioner. Men det finns faktorer som bromsar 

fortsatta framgångar. Det framgår tydligt att den största utmaningen inte handlar om förståelse, 

att kunna eller om att vilja utan snarare om den maskulina norm som präglar Chile. 
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Konservativa, religiösa och patriarkala intressen har en stark påverkan på samhällsklimatet och 

fortfarande finns det diskriminerande lagar och strukturer.  

 

Implementeringen av jämställdhetsmålet har hittills varit framgångsrik ur ett juridiskt perspektiv. 

Därför handlar det nu att förvalta och utveckla den goda ambition som finns för att konkretisera 

de åtgärder som har vidtagits ute i samhället. Regeringen måste fortsatt budgetera för åtgärder 

som främjar jämställdhet och de lagar och åtgärdsprogram som implementerats eller är på god 

väg att göra det måste efterlevas. Så länge patriarkala strukturer normaliseras kommer 

implementeringen av jämställdhetsarbetet att förhindras. Ännu återstår det elva års intensivt 

arbete för att flickor och kvinnor i Chile ska få leva ett liv fritt från diskriminering och våld och 

besitta samma möjligheter som män till ledande positioner på alla beslutsnivåer inom det 

politiska, ekonomiska och sociala. 
 

5.1 Framtida forskning 

Med hänsyn till tidsramen och uppsatsens nivå kan inte den här analysen av den chilenska 

regeringens implementeringsarbete erbjuda en heltäckande bild av situationen men däremot finns 

det goda möjligheter för fortsatt forskning. Eftersom det är av stor vikt att alla hållbarhetsmål 

implementeras på ett önskvärt sätt för att undvika att ett mål uppfylls på bekostnad av ett annat är 

det viktigt att det finns rätt förutsättningar för det då Agenda 2030 är en viktig del i arbetet mot 

en hållbar framtid. För att implementeringen av agendan som helhet ska kunna ske så 

framgångsrikt som möjligt de kvarstående elva åren är fortsatt forskning inom området således 

mycket viktigt.  

 

Då arbetet med agendan enbart har pågått under tre år skulle det vara intressant att göra en 

liknande studie längre fram i tiden där fokus skulle kunna ligga på att studera upprätthållandet av 

det som implementerades i uppstartsfasen. Då de två politiska blocken skiljer sig avsevärt skulle 

det vara intressant att undersöka om utfallet av den fortsatta implementeringen är avhängigt det 

styrande blockets politik. Även om det redan suttit två olika regeringar vid makten under Agenda 

2030’s tid är det för tidigt att kunna utläsa skillnader. Det skulle även vara intressant att göra en 
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liknande studie men i stället använda sig av en jämförande fallstudiedesign för att se hur olika 

länder arbetat med implementeringen av Agenda 2030 och se vad som skiljer dem åt och hur de 

kan lära sig av varandra.  
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8. Bilaga 1 - intervjufrågor 

 

Informant 1 - Jakob Kiefer  

1. Under den tid som Agenda 2030 fastställdes var du Sveriges ambassadör på Sveriges 

ambassad i Chile, kunde du se en skillnad på regeringens jämställdhetsarbete i Chile före och 

efter?  

2. På pappret ser Chiles jämställdhetsarbete väldigt bra ut, men siffror från INE indikerar 

exempelvis på stora löneskillnader och mäns våld mot kvinnor är fortsatt utbrett. Vad tror du är 

den faktorn som försvårar en fullständig implementering? Hur ser utmaningarna ut?  

3. Har Chile tillräckliga resurser, både rent ekonomisk men även kunskapsmässigt för att göra 

det som behövs? 

4. Hur upplevde du regeringens ambition vad gäller implementera jämställdhetsmål? 

 

Informant 2 - Representanter från Chiles utrikesdepartementets arbetsgrupp för Agenda 

2030 

1. ¿Cómo funciona el contacto entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Chile? 

2. ¿Creen ustedes que las directrices de las Naciones Unidas son inequívocas? 

3. Si el gobierno de Chile se enfrenta obstáculos o tiene alguna duda con la implementación, por 

ejemplo, entender un documento o un directriz ¿Creen ustedes que hay un apoyo o guía de la UN 

para enfrentar cualquier obstáculos o dudas? 

Si sí - ¿cómo guían las Naciones Unidas el gobierno con los obstáculos o dudas? 

Si no - ¿qué apoyo desearían? 
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