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ABSTRACT

The estimated number of people living in extreme poverty is 1.3 billion and 70% of those are 

women. The aim of this study is to explain in what ways and why women are regarded as 

poorer than men.

The definition of poverty has expanded and is now multidimensional. In order to answer the 

aim of this thesis the following dimensions will be included and work as a theory in which the

analysis will be structured after. Through a gender perspective, will the role of woman emerge 

through a multidimensional definition of poverty. If the balance is a negative in these 

dimensions, the situation for women will worsen and become permanent. This thesis can 

conclude that poverty among women is explained by discrimination of sex- and power 

structures that exists in societies. This gender inequality makes it very difficult for women to 

break these structures and get out of the poverty trap. 

Aid organisations have for a long period focused their aid on women to generate 

development. As a result, women are now seen as a group of their own in order to improve 

conditions of the whole society. This thesis will, parallel to the aim of the thesis, describe aid 

organisations way of gender mainstreaming.

Key words: gender, gender equality, women, poverty & development
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WID Women in Development
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1 INTRODUKTION

I detta kapitel presenteras problemområdet, studiens syfte och uppsatsens frågeställningar. 

___________________________________________________________________________

1.1 Problemområdet

I dag uppskattas 1,2 miljarder människor leva i extrem fattigdom, det vill säga mindre än en 

dollar om dagen. 70% av dessa beräknas vara kvinnor.1 Trots att hälften av världens 

befolkning är kvinnor, ägs endast 1% av världens samlade förmögenheter av dem, och bara 

10% av världens inkomster blir tilldelad dem.2 Kvinnor har fler arbetstimmar än män, men 

dessa arbetstimmar utförs oftast inom reproduktiva - och omvårdnadsområdet.3 Eftersom 

dessa områden är informella, räknas deras arbete inte i reella arbetstimmar, vilket medför att 

deras arbete osynliggörs.4 Kvinnor som jobbar inom formella områden tjänar i genomsnitt 

cirka 75% av vad männen tjänar.5 Vidare står kvinnorna i flertalet av utvecklingsländerna för 

80% - 90 % av produktionen från jordbruket, men det är likväl männen som äger marken.6

James Wolfensohn, före detta ordförande i Världsbanken uttalade sig 1995: ”Kvinnor är mer 

undernärda, underbetalda, lågutbildade och mer överarbetade än deras manliga partner.”7

Även de faktorerna att många av världens kvinnor inte har makt eller möjlighet att förändra 

sin situation bör beaktas. Ovanstående fakta talar sitt tydliga språk; världens fattigaste 

människor är kvinnor. 

År 2000 enades världens länder om att halvera den extrema fattigdomen till år 2015.8 Detta 

beslut skrevs in och undertecknades i Millenniedeklarationen genom ett toppmöte i 

världssamfundet Förenta Nationerna.9 Millenniedeklarationens har även angivit ökad 

jämställdhet och förbättrad situation för världens kvinnor som mål till år 2015. Till följd av 

detta, och det faktum att kvinnor är världens fattigaste människor, har många viktiga 

internationella organ och biståndsorganisationer inriktat sig på jämställdhet som en 

utvecklingsfråga. 

                                                
1 http://www.actionaid.se/omraden/utrota_fattigdom/
2 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=278&a=957
3 Staudt 2005 s 109
4 Johansson-Latham 2004 s 34
5 Sida - Jämställdhet gör världen rikare s 1
6 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=278&a=957
7 Baylis & Smith 2001s 572
8 http://www.millenniemalen.se/index.asp
9 http://www.forumsyd.org/conferences/w_gek_op/Millenniedekl.pdf
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Många organisationer bedömer inte fattigdom enbart utifrån ekonomiska aspekter, utan även 

andra faktorer såsom makt och resurser. Det finns olika orsaker till varför män och kvinnor är 

fattiga och fattigdomen drabbar de på olika sätt.  Eftersom kvinnor är en särskilt utsatt grupp i 

fattigdomsdefinitionen, har många biståndsorganisationer utgått från teorin Gender and 

Development (GAD) i sina arbeten. Även denna uppsats har GAD i baktankarna under 

arbetets gång. Innebörden av GAD förklaras mer längre fram i arbetet.

1.2  Syfte

Denna studie utgår från det faktum att kvinnor som kollektiv är fattigare än män och har som 

främsta avsikt att försöka klargöra på vilket sätt kvinnor är fattigare och varför detta fenomen 

existerar. Utöver detta, avser denna studie att förklara hur biståndsorganisationer har 

uppmärksammat kvinnornas situation genom att göra en historisk återblick. 

1.3 Frågeställningar

För att syftet ska kunna uppnås har följande frågor utarbetats: 

 Hur har jämställdhetsmålen och gender mainstreaming utvecklats fram inom 

biståndsarbetet?

 Vad innebär begreppet fattigdom ur ett genusperspektiv?

Det bör beaktas att den andra frågeställningen kräver att begreppet fattigdom explicit 

klargörs vilket medför frågeställningen ”Vad innebär begreppet fattigdom” som en 

underdel av studiens huvudfrågeställning. Arbetets fokus ligger följaktligen på den andra 

frågeställningen och analys kommer därav endast att göras på ”Vad innebär begreppet 

fattigdom ur ett genusperspektiv?” Denna prioritering har gjorts i enighet med studiens 

syfte. 
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH MATERIAL

Här förklaras metoden, tillvägagångssättet och materialet som används. En diskussion kring 

källkritik förs, samt mindre begrepp som brukats under arbetets gång klargörs.

___________________________________________________________________________

2.1 Metod och Metodlogi

I detta arbete används kvalitativt litteraturstudie10 vilket innebär att arbetet inte grundar sig på 

kvantitativ data såsom konstaterade siffror, undersökningar eller intervjuer. Grunden till detta 

arbete är i stället information om ett fenomen som studeras genom litteraturstudier. Med 

litteraturstudie avses böcker och skrifter som skrivits runt ämnet. 

En tänkbar och optimal alternativmetod till denna studie är en direktobserverad empirisk 

fältstudie. Då hade skribentens egna observationer kunnats analyseras i stället för att förlita 

sig på andras observationer. Problematiken i det fallet hade uppkommit i samband med 

studiens syfte och frågeställning vilka är för omfattande för att kunna avklaras av endast en 

person och med förhållandevis små resurser som denna uppsats erbjuder. Således används 

kvalitativt litteraturstudie som i detta fall är ett passande sätt att förse sig med information 

som är nödvändigt för att kunna uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning. 

2.2 Metodik 

Denna studie är en förklarande sådan, vilket innebär att den förklarar fenomenet ”Kvinnor är 

fattigare än män.”11 Som tidigare nämnt utgår denna studie från det faktum att kvinnor som 

kollektiv är fattigare än män och försöker förklara på vilket sätt kvinnor är fattigare och varför 

de är fattigare. Dessa frågor besvaras och presenteras ur ett genusperspektiv. Ett av verktygen 

till denna analys är alltså genusperspektivet. Detta perspektiv refererar till det sociala 

konstruerade könet, det vill säga genusbegreppet, vilket inträder när relationen mellan kvinnor 

och män och det som anses vara kvinnligt respektive manligt granskas på en viss plats och vid 

en viss period.12 Att anlägga genusperspektivet på något innebär att synliggöra genuset och att 

lyfta fram det som något centralt. I ett genusperspektiv fokuseras relationer mellan män och 

kvinnor och på vilket sätt dessa relationer påverkar kvinnor och mäns ställning och livsvillkor 

                                                
10 Lundquist 1993 s 104
11 Esaiasson 2004 s 35
12 Holmberg  2005 s 8
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i olika miljöer.13 På så sätt kan olika förhållanden i samhällsområden såsom inom politik, 

ekonomi, utbildning, vetenskap och kultur analyseras.14

Det andra verktyget som används till denna studie är teorin viket innebär följaktligen att 

denna uppsats är teorikonsumerande.15 Anledningen till att den är teorikonsumerande är att 

studien ämnar förklara ett fenomen med hjälp av en teori, inte att pröva en teori genom ett 

fenomen. I praktiken betyder det att fenomenet ”kvinnor är fattigare än män” förklaras och 

analyseras med hjälp av teorin genussystemet. Innebörden av teorin förklaras mer ingående i 

följande kapitel. Teorin besvarar alltså frågan varför kvinnor är fattigare än män. Empirin 

besvarar frågan på vilket sätt kvinnor är fattigare än män.

Fattigdom är en grundtanke som är indelat i olika dimensioner, såsom brist på 

inkomstbringande medel och grundläggande behov, brist på rättigheter och makt. Dessa 

dimensioner beskrivs mer djupgående längre fram i arbetet. Dimensionerna utgör 

analysenheterna, det vill säga undersökningsobjekten16 i arbetet. Analysen innehåller endast 

en variabel, alltså en egenskap, variabeln feminint genus.17

2.3 Material och källkritik

Det material som studien är baserad på utgörs av litteratur, artiklar, internetsidor eller 

liknande som har skrivits runt de aktuella ämnena. I den mån det har gått, har 

förstahandskällor använts. Med detta avses texter där skrifterna är desamma oavsett om det är 

originaltexten som granskas eller de texter som är hämtade från exempelvis internet.  

Exempel på sådana texter är de som berör mänskliga rättigheter och millenniumdeklarationen, 

men även olika statliga och internationella utredningar. 

Den största delen av den använda litteraturen som inte är hämtad från internet finns att tillgå 

på LIBRIS, det svenska nationella bibliotekssystemet. Genom en avancerad sökning med 

nyckelord såsom, genus, kvinna, jämställdhet, fattigdom och utveckling framkommer det 

långa listor på böcker med relevans. De andra använda litteraturerna är beställda genom Sida 

och Forum Syd. Litteraturen från Sida finns även att tillgå på deras hemsida. Vid användning 

                                                
13 http://www.forumsyd.org/conferences/w_gender/genus.pdf s 5
14 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=739155&i_word=genusperspektiv
15 Esaiasson 2004 s 41
16 Esaiasson 2004 s 49
17 Esaiasson 2004 s 52
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av internetbaserade källor har endast ”säkra sidor” använts, sidor som är officiella 

internetsidor till större erkända organisationer. 

För att respektera källornas oberoende18 har, i den mån det har gått, litteratur från erkända 

organisationer samt nationella och internationella utredningar och skrifter använts eftersom 

trovärdigheten och oberoendeskapet hos dessa betraktas som högre än hos enskilda personer. 

Den fristående litteraturen som använts är skriven av välkända namn inom ämnesområdet. De 

flesta av upphovsmännen är forskare och som har under en längre tid har skrivit inom det 

aktuella ämnet. Det faktum att de är forskare innebär att deras tolkningar är styrda av den 

utgångspunkten de har före sina studier, vilket kan medföra viss tendens19 hos författarna.

Med detta sagt, bör det beaktas att det inte kan garanteras att erkända att stora organisationer 

som exempelvis FN är helt oberoende och tendensfria, eftersom även de har en press på sig att 

uppfylla en viss funktion. Då denna studie är en förklarande studie och inte en prövande, bör 

det finnas en viss tolerans för att källorna inte kan garanteras vara helt oberoende. För att 

minimera risken för beroendeskap och tendenser har de nämnda uppgifterna försökts 

kompletteras av två källor som är oberoende av varandra.

För att respektera samtidsregeln,20 har litteratur som är från år 1996 och framåt används 

bortsett från ett par undantag vilka är skrivna tidigare. Informationen i undantagsfallen berör 

teorin vilket innebär att studiens utgång inte påverkas. Gränsen vid år 1996 har åtagits 

eftersom mycket av dagens internationella jämställdhetspolitisk implementerades detta år. 

Den största delen av källorna är från 2000-talet, det vill säga tiden efter millenniemålens 

uppkomst. Detta beror på att millenniemålen har ett stort inflytande på dagens fattigdoms- och 

jämställdhetsfrågor.  

Vidare bör det nämnas att vissa delar av denna studie återfinns i skribentens A-uppsats, 

framför allt teorikapitlet och vissa mindre avsnitt från studiens sjätte kapitel. Skribentens A-

uppsats behandlar den internationella kvinnokonventionen och om dess existens förbättrar 

fattiga kvinnors situation. Detta har lett till att dessa två uppsatser i flera anseenden berör 

samma ämnesområde, och av den orsaken omnämns samma information i båda studierna.  

                                                
18 Esaiasson 2004 s 308
19 Esaiasson 2004 s 311
20 Esaiasson 2004 s 310
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2.4 Avgränsningar 

 Fattigdomsbegreppet är stort och ser väldigt olika ut beroende på var definitionen 

tillämpas. De avgörande faktorerna är det geografiskt läget och det politiska området 

som definitionen berör. Exempelvis existerar fattigdom även i Sverige, om termen 

relativ fattigdom används. Fokus i detta arbete ligger på fattigdom som figurerar 

främst i utvecklingsländer. Vissa nämnda fenomen kan identifieras även med den 

västerländska kvinnan. Detta eftersom kvinnor som grupp, oavsett geografisk eller 

ekonomiskt läge, lever i ett patriarkalt samhälle.  

 Denna studie behandlar endast sex fattigdomsaspekter där män och kvinnor påverkas i 

olika utsträckning. Detta beror på uppsatsens utrymmesbegränsning. De sex utvalda 

aspekterna är de områden som anses vara mest påtagliga och kritiska.

 Denna uppsats ger under arbetets gång ej anvisningar om särskilda länder, kulturer 

eller trosuppfattningar. Detta eftersom avsikten inte är att berätta på vilka platser vissa 

företeelser existerar. En sådan handling kan medföra nya fördomar och föreställningar 

eller ”bekräftelse” på redan befintliga föreställningar hos läsaren. Studiens avsikt är att 

berätta att vissa företeelser existerar. 

2.5 Disposition

Denna studie kan indelas i fem delar.

1. Den första delen, kapitel 1-2 beskriver studiens syfte, tillvägagångssätt och material.

2. Andra delen, kapitel 3, utgör uppsatsens teoretiska referensram.

3. Den tredje delen, kapitel 4, är studiens historiska bakgrund och besvarar på 

uppsatsens första frågeställning.

4. Uppsatsens fjärde del, kapitel 5-6 innehåller empiri till studiens huvudfrågeställning, 

varav kapitel 6 är analyserad empiri. Det innebär således att studiens analys finns 

inom varje delstycke i kapitel 6. 

5. Den sista delen, kapitel 7, består av avslutande slutsatser.
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2.6 Begreppsförklaringar

 Utveckling: Inom civilisationer innebär begreppet utveckling en förändring från ett 

stadium till ett annat. Det antas ofta att utvecklingen sker från ett lägre och mer 

odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre och mer differentierat tillstånd.21 Ordet 

utveckling började flitigt användas efter andra världskriget för att förklara processen 

som länderna utanför Nordamerika och Europa skulle genomgå för att moderniseras. 

Kolonisatörerna betraktade modernisering som en befrielse från bakåtstävande, 

primitiva och underutvecklade kulturer.22 I dag bygger utvecklingsbegreppet på främst 

demokratiska och ekonomiska framsteg.

 Gender mainstremaing: Mainstreaming är en strategi som innebär integrering av ett 

jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv i alla analyser, policydiskussioner, 

procedurer och processer. 23  Konkret innebär det att alla ska ansvara för att beslut som 

fattas tar hänsyn till jämställdhetsaspekter.24 Jämställdhetsintegrering har inneburit en 

ny inriktning för jämställdhetsarbetet. Tidigare har jämställdhetsintegrering 

huvudsakligen medfört åtgärder för att avlägsna könsdiskriminering genom 

exempelvis lagstiftning. Mainstreming medför i stället en jämställdhetsintegrering i 

samhällets alla nivåer. 25  

                                                
21 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=337305&i_word=utveckling
22 Partpart 2000 s 24-25
23 Making a difference 1998 s 16-18
24 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=889052&i_history=1
25 Making a difference 1998 s 16-18
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3 GENUS, GENUSSYSTEM & JÄMSTÄLLDHET

I detta kapitel beskrivs jämställdhetens innebörd. Vidare presenteras genus och 

genussystemets betydelse. Begreppen utgör arbetets teoretiska referensram. 

___________________________________________________________________________

3.1 Genus 

Ordet kön är en beteckning för det biologiska könet, alltså det vi är födda till. Ordet genus 

beskriver det socialt konstruerade könet, det vill säga att kvinnan och mannens olika roller i 

samhället. Det som anses vara kvinnligt och manligt är inte detsamma i alla kulturer, dock har

alla civilisationer mönster och gränser som styr kvinnan och mannens roller. Genus är således 

det begrepp som används för att förklara att könet är socialt konstruerat.26 Det innebär att det 

finns olika könsmönster i alla samhällen. Mönstren skapas utifrån uppfostran, kultur, 

ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi. Dessa mönster frambringas och 

upprätthålls både på det personliga och samhälleliga planet.27 Generellt finns det vissa 

egenskaper som påträffas i alla kulturer som beskriver hur könen bör vara. Den stereotypa 

karaktären av mannen är att han är tävlingsinriktad, materiellist, självständig, 

konfrontationsinriktad och angelägen om privata ägodelar.28 Parallellt ska kvinnan vara 

samarbetsvillig, ömsint, omhändertagande, grupporienterad och vara angelägen om det 

allmänna och det offentliga.29 Mannen ska vara familjeförsörjare och beslutsfattare, medan 

kvinnans roll är att ta hand om och värna om familjen.30

3.2 Genussystem 

Historiken och genusforskaren Yvonne Hirdman var den första personen i Sverige som 

formulerade teorin om genussystem. Det skedde i samband med en maktutredning som utkom 

år 1988. Sedan dess har genussystemet, eller könsmaktordningen som det även kallas, fått en 

stark ställning i genusforskningen.31 Denna uppsats ämnar använda teorin som Hirdman har 

framställt som den klargörande orsaken till det undersökta fenomenet. 

                                                
26 Rönnbäck 20003 s 8
27 SOU 2005:66 s 50
28 Narayan 2000 s 180
29 Narayan 2000 s 181
30 Narayan 2000 s 181
31 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm
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Hirdman menar att genussystem är en ordningsstruktur av kön. Denna ordning uppenbaras 

först när samhället skådas ur ett ”fågelperspektiv”. Det framkommer då vissa avlagringar och 

mönster av människor och deras verksamhet.32 Denna ordning är även basen för de sociala, 

ekonomiska och politiska ordningarna i samhället.33 Inom genussystemet förfogar män som 

kollektiv mer makt och kontroll i jämförelse med kvinnor.34 Den manliga överordningen och 

den kvinnliga underordningen finns inbyggd i språket, i tänkandet och i kulturen35 vilket

innebär att alla människor automatisk förs in i genussystemet. Således godtas inte de 

biologiska skillnaderna som påträffas mellan män och kvinnor som ”naturliga” motiveringar 

till den rådande orättvisa maktfördelningen och samhällsstrukturen.36

Genussystemet delas in i olika sfärer. Det finns en politisk och ekonomiskt sfär som 

kännetecknas av en ojämn politisk representation och könssegregerad arbetsmarknad.37 Det 

uppstår kvinnliga och manliga ansvarsområden inom politiken såväl som inom 

familjesfären.38 Kvinnors prestationer inom den kulturella sfären osynliggörs och ses som 

obetydliga i jämförelser till männens insatser.39 I det fåtal fall kvinnorelaterade brott som tas 

upp i rättsväsendet, såsom sexualbrott, våldtäkt och kvinnomisshandel, behandlas dessa på ett 

mer mindervärdigt sätt än andra brott, vilket reflekterar samhällets maktförhållanden mellan 

könen.40  Läggs alla dessa sfärer ihop uppstår en helhetsbild av beskrivningarna som visar den 

ojämnlikheten mellan könen i samhället. 

Det som upprätthåller genusordningen är två logiker, det vill säga sociala ”lagar” som är 

beroende av varandra:

1. Logiken om dikotomin, det vill säga isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör 

inte blandas.41 Denna ”lag” påträffas överallt i samhället, både fysisk och psykiskt.42

Isärhållandet leder till att män och kvinnor får tillträde till olika områden. 

                                                
32 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm
33 Hirdman 2004 s 116
34 Holmberg 2005 s 8
35 SOU 1990:44 s 78
36 Hirdman 2004 s 113
37 Gemzöe 2003 s 16-17
38 Gemzöe 2003 s 17
39 Gemzöe 2003 s 18
40 Gemzöe 2003 s 19
41 Hirdman 2004 s 117
42 Hirdman 2004 s 118
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Genussystemet blir följaktligen ett apartheidsystem som anvisar kvinnor och män till 

olika karaktärer, egenskaper, positioner och arbeten.43

2. Logiken om hierarkin innebär den manliga normens primat vilket betyder att mannen 

är det normala och allmängiltiga i samhället.44  Mannen betraktas som mänsklighetens 

ideal och blir därigenom överordnad kvinnan.45 Logiken om hierarkin är svår att 

verifiera eftersom den första logiken, isärhållandet, är detaljerat implementerat. Detta 

leder till att könens områden inte vidrör varandra och kan då inte heller jämföras.46   

Som tidigare nämnt, är dessa logiker beroende av varandra. Ju stabilare isärhållandet mellan 

könen är, desto starkare bli mannens ställning som norm i samhället. Det är genom könens 

isärhållning som den manliga normens primat legitimeras och aktualiseras.47  

I sin teori om genussystemet har Hirdman även en förklaringsmodell där det klargörs hur 

maktrelationerna mellan män och kvinnor byggs upp. Denna förklaringsmodell har fått 

betäckningen genuskontrakten. Genuskontrakten är en kulturell ”överenskommelse” som 

existerar mellan könen i alla samhällen och går tillbaka långt i historien. Dessa kontrakt ser 

olika ut beroende på samhälle och tid och uppenbaras som både synliga (exempelvis 

äktenskapskontrakt) och osynliga (exempelvis uppträdeskoder).48 Genuskontrakten beskriver 

även det samspel mellan mannen och kvinnan, hur de ska vara mot varandra i exempelvis 

arbetet, vilka uppgifter och redskap som hör ihop med vem. Detta återfinns även i kärleken på 

det sättet vem som förför vem. Verbalt handlar det om hur de ska prata med varandra och 

vilka ord får användas. När det kommer till gestalten rör det sig om kroppsspråket och vilka 

kläder som är tillåtna för varje kön och så vidare.49

Kontrakt består i vanliga fall av förhandlingar mellan två partner för att skapa och 

upprätthålla jämvikt mellan dem, vilket inte är fallet i genuskontrakten. I genuskontrakten har 

mannen fått en stor fördel i förhållande till kvinnan och på kvinnans bekostnad.50 Mannen har 

fått rollen som den ”fria” som ska expandera och ”vara”, samtidigt som kvinnan har fått rollen 

                                                
43 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm
44 Hirdman 2004 s 117
45 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm
46  SOU 1990: 44 s 78-79
47 Hirdman 2004 s 125
48 SOU 1990: 44 s 78-79
49 Hirdman 2004 s 121
50 Hirdman 2004 s 122
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som den som är ”kontrollerad” av mannen i det fysiska och psykiska rummet.51 Det sker 

genom att: A begränsar B:s utrymme, A lägger beslag på/hindrar B:s rörelsefrihet, A tar plats 

på B:s bekostnad. Konsekvensen blir att individer handlar utifrån sina intressen, det vill säga 

att ett maktperspektiv uppkommer. A:s handlande, alltså männens handlande, utgår då från 

deras intressen av att hålla platsen ren från B i enlighet med de två ovannämnda logikerna.52

Som det framkommer, ger teorin om genussystemet en förklaring till könens olika 

förutsättningar och rättigheter i samhället. De kan förändras över tid vilket inte könet gör. Det 

som under en epok betraktas som maskulint kan i en annan tid förlora sin maskulina särprägel 

och bli rent av könsneutral. På samma sätt kan genussystemet förändras.53

Teorin om genuskontraktet visar på det faktum att kvinnor och män har olika områden vilket 

innebär att förhållandet mellan de olika könen samt deras olika möjligheter konstateras,

belyses och klarläggs. Av denna anledning kan den som undersöker förhållandet mellan män 

och kvinnor använda sig av genussystemet och genuskontrakten som ett redskap för att 

beskriva de olika möjligheter som könen förfogar i samhället.

3.3 Jämställdhet

Benämningen jämställdhet innebär rättvisa villkor och möjligheter mellan män och kvinnor. 

Detta förväxlas ofta med benämningen jämlikhet som ska garantera alla människors lika 

värde. Jämställdhet är alltså ett begrepp som definierar jämlikheten mellan könen.54 I de flesta 

språk är beteckningen detsamma för både begreppen, vilket kan vara en rådande orsak till den 

ständiga förväxlingen. För att förtydliga betydelsen av jämställdhet i exempelvis det engelska 

språket används begreppet gender equality där gender betecknar ordet genus och equality 

betecknar ordet jämlikhet.55 Det har framkommit att många uppfattar jämställdhet som likhet, 

alltså att det inte skulle finnas några som helst skillnader mellan män och kvinnor. Därför har 

tanken på jämställdhet betraktats förnuftsstridig. Av den orsaken kan det istället för 

jämställdhet, talas om orättvisor i kvinnors och mäns villkor.56 Till skillnad från etnicitet, 

handikapp eller sexuell läggning är jämställdhet en fråga som berör halva jordens population, 

och inte endast en minoritet.

                                                
51 SOU 1990:44 s 79
52 SOU 1990:44 s 79
53 Rönnbäck 2003 s 8 
54 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=488430&i_word=j%e4mst%e4lldhet
55 Holmberg 2005 s 25
56 Kön spelar roll 2005 s 4
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Jämställdhet innebär mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 

alla områden i samhället. En individs kön inte ska vara ett hinder för utveckling i vare sig det 

privata eller offentliga sfären. Därmed ska alla, oberoende av kön, ha samma möjligheter till 

ekonomiskt oberoende, samhällsinflytande, företagande, samma arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter. Kön ska inte heller avgöra rätten till utbildning. Jämställdhet kräver 

dessutom delat ansvar för hushåll och familj. Ett av jämställdhetens viktigaste syften är 

friheten från sexuellt utnyttjande och könsrelaterat våld.57

Jämställdhet eftersträvar alltså rättvisa mellan könen och inte ”likhet” såsom många förmodar. 

Jämställdhet innebär likaså inte att båda könen ska utföra samma saker. Det primära är inte 

vem som utför vilka uppgifter, utan hur de olika rollerna uppfattas och värderas. Dessutom 

ska man se till aspekten om friheten att kunna välja vilket arbete personen vill utföra. Kvinnor 

och män kan utföra samma arbete men ändå inte vara jämställda, men de kan även utföra 

olika arbeten och vara jämställda.58

                                                
57 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=488430&i_word=j%e4mst%e4lldhet
58 Hannan 2000 s 229
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4 DEN LÅNGA VÄGEN TILL MAINSTREAMING

I detta kapitel beskrivs jämställdhetsarbetets väg upp till dagordningen inom bistånds- och 

utvecklingsorganisationer. Det sker genom en historisk tillbakablick från utvecklingsarbetets 

begynnelse fram till i dag. På detta vis besvaras studiens första frågeställning.

___________________________________________________________________________

4.1 Historisk bakgrund

För att förstå dagens jämställdhetspolitisk inom utvecklingssamarbetet är det viktig att ta en 

historisk tillbakablick.  På så sätt tydliggörs de gradvisa förändringarna som skett genom 

tiden. Följaktligen blir det enklare att uppfatta orsaken till utformningen av dagens 

jämställdhetspolitisk inom utvecklingsarbetet.59   

1930-1960-talet: De första initiativen till utvecklingsarbete togs på 1930-talet av 

koloniofficerare och ekonomer som fanns på plats i de berörda områdena. I kolonisationernas 

ögon var utveckling detsamma som modernisering och införande av västvärldens troslära, 

teknologi och traditioner. Utvecklingen betraktades gå mot positivt riktning först när 

”bakåtstävande” traditioner och kulturer förkastades för att i stället ersättas med moderna, det 

vill säga västvärldens värderingar, institutioner och teknologier. Kvinnor och kvinnornas 

situation i de tänkta utvecklingsområdena eliminerades helt.60

I samband med avkoloniseringen som påbörjades i slutet av 1940-talet fortskred samma 

föreställning om moderniseringens innebörd till de nya självständiga staterna. Det ansågs att 

u-länderna snabbt kunde moderniseras genom att kopiera i-länderna. Eftersom de nya 

staternas hopp låg i att självständigheten skulle frambringa ekonomisk utveckling och 

välstånd för alla, fortsatte deras intensiva samarbete med gamla kolonisatörernas och deras 

arbetssätt.61 I anknytning till skapandet av FN fick västvärlden även ansvar att fortskrida sitt 

utvecklingsarbete för att uppnå artikel 1 i FN-stadgan:62  

                                                
59 Parpart 2000 s 55
60 Parpart 2000 s 55-56
61 Parpart 2000 s 56 
62 Hannan 2000 s 117
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Artikel 1.

”Förenta Nationernas ändamål äro:

3. att åstadkomma internationell samverkan vid lösande av internationella problem av ekonomisk, 

social, kulturell eller humanitär art samt vid befordrande och främjande av aktningen för mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller 

religion”63

1970-talet: Samtidigt som samma utvecklingstaktik fortsatte in på 1960 och 1970- talet, var 

det få personer som ifrågasatte om ett uppnått välstånd skulle nå ut till en hel befolkning, 

oavsett kön, klass eller etnicitet. Experter menade att vinsten och fördelarna som uppkom 

skulle automatisk ”falla ner” även till kvinnor och andra diskriminerade grupper, trots att 

många undersökningar visade att kvinnor ignorerades i många av projekten.64 I västvärlden 

började kvinnor som arbetade med utvecklingsfrågor att ifrågasätta tillvägagångssättet av 

olika projekt och trotsade tankegången om att modernisering automatiskt skulle öka 

jämställdhet. De började mynta termen Women In Development (WID) som motstånd till 

diskrimineringen som skedde av kvinnor inom utvecklingsprojekten.  Deras handling ledde 

till nya projekt där målet var att integrera kvinnor i skapandet av välfärden. Flera 

biståndsorganisationer försökte reformera utvecklingsarbetet till att ha WID som policy i varje 

projekt.65

År 1975 hölls FN:s första internationella kvinnokonferens i Mexico City, där kvinnor från alla 

världens länder förenades. Konferensens tema var jämställdhet, utveckling och fred.66

Konferensen resulterade i en handlingsplan, ”World plan of Action for the Implementation of 

Objectives of the International Womens’s Year”. För att handlingsplanen skulle upprätthållas 

tillägnades det kommande decenniet till kvinnor; Decade for Women.67

En av de största målsättningarna med handlingsplanen var att integrera kvinnorna i tredje 

världen i utvecklingsprocessen. Följden blev att internationella och nationella bistånds- och 

utvecklingsorganisationer reformerade sina projekt med WID som röd tråd och många nya 

institutioner skapades för att underlätta WID:s arbete, detta var viktiga och avgörande steg för 

kvinnor i tredje världen. 
                                                
63 http://www.un.dk/swedish/se_fn_pagt/se_pagt_frame.htm
64 Parpart 2000 s 56
65 Parpart 2000 s 57
66 Kön spelar roll 2005 s 5
67 Hannan 2000 s 121
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Efter kvinnokonferensen i Mexico City började många icke statliga organisationer, så 

kallande NGO:s, (Non Govermental Organisations) att arbeta med kvinnor och WID. Även 

dessa organisationer hade samma syn på utveckling som västväldens regeringar. Deras 

huvuduppdrag var att få kvinnornas medverkan i utvecklingsarbetet. Fundamentala 

frågeställningar såsom kvinnornas underordning ignorerades, likaså deras klasstillhörighet 

och etnicitet.68  

Ett resultat av Decade for Women uppenbarade sig år 1979 då en konvention, den så kallade 

kvinnokonvektionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor antogs av 

generalförsamlingen. 

1980-talet: Halvvägs in i Decade for Women, år 1980, arrangerade FN sin andra 

kvinnokonferens i Köpenhamn,69 där betydelsefylla framgångar framkom på flera plan sedan 

Mexico City. Handlingsplanen från Mexico City uppdaterades och tre nya områden belystes: 

Hälsa, utbildning och arbete.70 På konferensen blev även NGO:s omfattning tydlig. I 

konferensen i Mexico City uppskattas cirka 6 000 NGO:s vara verksamma inom 

kvinnofrågor. Fem år senare beräknas den siffran vara cirka 15 000. 71  

År 1984 fick FN:s systemet en ny permanent organ; The United Nations Development Fund 

for Women (UNIFEM)

År 1985 anordnades FN:s tredje kvinnokonferens i Nairobi. Konferensen antog ett nytt 

dokument, det så kallade Nairobi-strategierna, som innehöll strategier för hur kvinnors 

situation skulle kunna förbättras fram till år 2000.72

I slutet av 1980-talet började många feminister och utvecklingsexperter att använda sig av 

termen Gender and devolpment (GAD) Denna teori gick ut på att kvinnors status i samhället 

var djupt påverkad av deras materiella tillstånd samt deras ställning i den regionala, nationella 

och globala ekonomin. Detta, tillsammans med det rådande genussystemet ledde till kvinnors 

underlägsna roll i samhället.  GAD:s förespråkare ville investera i kvinnornas ekonomiska 

                                                
68 Papart 2000 s 59
69 http://www.unifem.se/public/dokument.php?art=129&parent01=1&parent02=75&parent03=&level3_4=true
70 Hannan 2000 s 124
71 Hannan  2000 s 122
72 http://www.unifem.se/public/dokument.php?art=129&parent01=1&parent02=75&parent03=&level3_4=true
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tillstånd och samtidigt bekämpa genussystemet.73 Genom GAD blev kvinnor agenter i 

utvecklingsarbetet och inte mottagare. GAD ger även uppfattningen om att utveckling och 

jämställdhet inte endast berör kvinnor, utan både könen. GAD skiljde sig alltså på väsentliga 

punkter från WID. GAD identifierade genussystemet, granskade alla politiska och 

ekonomiska strukturer ur ett genusperspektiv. Dessutom medger GAD att det krävs 

jämställdhet och förändringar i genussystemet för att utvecklingen ska gå framåt.74  Denna 

metod användes främst av NGO, då de flesta statliga organisationer fortsatte använda sig av 

WID.

Det kan uttryckas som att WID har kvinnor som ett verktyg för att uppnå utveckling. 

Utvecklingen som då sker, anses i sin tur även gynna kvinnor eftersom alla tar del av 

samhällets utveckling. GAD däremot urskiljer genussystemet och menar att kvinnor inte 

kommer att få ta del av utvecklingen som kan ske genom WID. Kvinnor ska i stället betraktas 

som agenter i utvecklingsarbetet, där deras förbättrade position bidrar till utvecklingen och 

gynnar samtliga i samhället. 

1990-talet: År 1995 arrangerades FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking.75 Denna konferens 

var den största som hade ägt rum i FN:s historia. Inför konferensen hade tolv områden 

utpekats som särskilt kritiska, områden inom vilka kvinnor diskrimineras.76 Områdena

berörde bland annat utbildning, hälsa, våld och ekonomi. Dessutom hamnade frågor som 

berörde makt kopplat till kön i blickpunkten. Konferensen lyfte även fram hur kvinnor och 

mäns rättigheter, möjligheter och tillgångar skiljde sig.77 Mainstremaing fick en stor diskurs i 

konferensen och påverkade regeringars fortsatta utvecklingsarbete. För första gången blev 

jämställdhetsfrågan inte en kvinnofråga utan en human fråga i FN:s arbete. Ansvaret för 

jämställdhet delades bestämt ut till alla världens regeringar. Konferensens diskurser mynnade 

ut i en handlingsplan för hur de tolv mest kritiska områdena skulle hanteras. Efter konferensen 

antog FN: s generalförsamling resolutionen Beijing Declaration and Platform for Action där 

internationell strategi för att främja jämställdhet formades. Världens regeringar begärdes ha 

implementerat planen till år 1996 och även involverat NGO i planen.78 Kvinnokonferensen i 

Beijing var följaktligen den kvinnokonferensen som hade fått störst slagkraft. Beijing 

                                                
73 Parpart 2000 s 62
74 Johnsson-Latham 2004 s 91
75 http://www.unifem.se/public/dokument.php?art=129&parent01=1&parent02=75&parent03=&level3_4=true
76 http://www.unifem.se/public/dokument.php?art=129&parent01=1&parent02=75&parent03=&level3_4=true
77 Kön spelar roll 2005 s 5
78 Hannan 2000 s 132
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Declaration and Platform for Action var en vändpunkt även för jämställdhetspolitiken i 

utvecklingsarbetet. Bland annat antog EU en resolution angående jämställdhet i

utvecklingssamarbetet och många biståndsorganisationer omprövade sina verksamheter ut ett 

jämställdhetsperspektiv. År 1996 framställde Sveriges utrikesdepartement ett 

handlingsprogram för att främja jämställdheten i all svensk utvecklingsverksamhet.79 Samma 

år underströk Sida jämställdhet som en av sina fyra prioriteringar för organisationen. 

2000-talet: Under 2000-talet kulminerade 1990-talet globalisering. Globalisering 

kännetecknas av stora tekniska framgångar, produktion, investering och distribution.80

Exempelvis flyttar stora företag från nord till sin produktion till syd, vilket många gånger har 

gett länderna i syd möjlighet att ta sig ur fattigdomen, som exempelvis flera stater i 

Sydostasien. Samtidigt har produktionsområdet i Syd blivit ”feminiserad”. Detta innebär allt 

fler kvinnor arbetar i produktions och tjänstesektorn, vilket främst beror på att kvinnor är 

billigare arbetskraft än män. Andra faktorer till kvinnornas höga rekryteringsantal är att 

kvinnor anses vara mer passiva och inte lika mycket fackligt anslutna som män.81  

I september 2000 enades 191 av världens länder, genom FN, om åtta millenniemål för att 

uppnå till år 2015.82 Första målet är att halvera den extrema fattigdomen. Tredje målet yrkar 

på en ökad jämställdhet och en förbättring av kvinnornas situation.83 Detta innebar att stater

och biståndsorganisationer har allt mer press på sig att uppfylla kravet om mainstreaming från 

resolutionen ”Beijing Declaration and Platform for Action.”

4.2 Genus och strategier för fattigdomsbekämpning

För att kunna bekämpa fattigdom är det viktigt att kunna beskriva fattigdomens utformning, 

men det är lika viktigt att kartlägga dess orsaker och rörelser, vilket görs med hjälp av en 

fattigdomsanalys.84 Att integrera genusperspektiv i fattigdomsanalyser gör det möjligt att 

fastställa orsaker till varför fattigdom tar sig olika i uttryck för kvinnor och män och vilka 

orsaker som ligger bakom.85  I fall som berör genus ligger många av bakomliggande faktorer 

såsom könsbaserade orättvisor och förtyck bortom den fattiga personens kontroll. Dessa 

företeelser berör många gånger samhällets ekonomiska struktur, lagstiftning eller religiösa 

                                                
79 Hannan-Andersson 1997 s 135
80 Parpart 2000 s 65
81 Parpart 2000 s 65-66
82 http://www.forumsyd.org/conferences/w_gek_op/Millenniedekl.pdf
83 http://www.millenniemalen.se/index.asp
84 Perspektiv på fattigdom 2004 s 41
85 Kön spelar roll 2005 s 2
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värderingar. Detta är tecken på att det sällan räcker med enbart åtgärder som är direkt 

målgruppsinriktade, utan det behövs direkta och indirekta insatser på olika nivåer, vilket kan 

exempelvis innebära ekonomiska verksamheter som stöd till fattiga kvinnor, men även 

insatser för jämställdhet inom politiken på nationellt plan.86  

Det finns ett stort antal fattigdomsstrategier som utger sig för att vara könsneutrala, men i 

själva verket är de könsblinda.87  Strategierna utger sig för att gälla både kvinnor och män. 

Trots detta antas det att alla individer har samma möjligheter som män88 vilket leder till 

svårigheter när det blir dags att utvärdera strategiernas inverkan på kvinnors arbete, makt och 

autonomi.89 De gånger som genus nämns i dessa fattigdomsstrategier medföljer det en fokus 

på enbart kvinnor medens män blir osynliga. Fokusen är inte heller på kvinnor som unika 

individer, utan kvinnor tenderar att endast definieras som sexuella varelser och i relation till 

andra, exempelvis som hustru eller mor.90 I många internationella debatter används termen 

genus felaktigt som synonym till ordet kvinnor vilket naturligtvis inte är fallet. 

Genusrelationerna, det vill säga stereotyperna beträffande kön påverkar mannen lika väl som 

kvinnan. Könsrollerna är ömsesidigt beroende av varandra och uppfattningen om ena könets 

överlägsenhet i en viss situation innebär den andras underlägsenhet.91

I fattigdomsbekämpning är det viktigt att synliggöra båda könens intressen och behov för att 

kunna uppfatta hur detta präglar fördelningen och maktfrågor.92 För att kunna bekämpa 

fattigdomen bör det betraktas att företeelse som såbarhet, maktlöshet och brist på möjligheter 

är könsrelaterade.93 Kvinnors och mäns erfarenheter av fattigdom präglas alltså av deras 

genus. Det är en stor skillnad på hur kvinnor och män, flickor och pojkar upplever och 

påverkas av fattigdom. Därför är även strategierna för hur de ska ta sig ut ur fattigdomen 

olika.94  

Konklusionen av detta kapitel är att en fastställning av kvinnornas fattigdom simplifierar 

biståndsorganisationernas arbete. En fastställning bidrar till att det direkta målinriktade 

                                                
86 Perpektiv på fattigdom 2004 s 43
87 Johnsson-Latham 2004 s 84
88 Rönnbäck 2003 s 16
89 Jarl 2003 s 39
90 Johnsson-Latham 2004 s 40
91 Perpektiv på fattigdom 2004 s 43
92 Johnsson-Latham 2004 s 42
93 SOU 2001: 96 s 33
94 Kön spelar roll 2005 s 3
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biståndet till kvinnor kan anpassas till just deras situation. Det medför även att

organisationerna kan angripa de bakomliggande orsakerna som förebyggande syfte och 

förhindra att det existerande fenomenet att upprepas och fortskrider. Genom att förena dessa 

två åtgärder utvidgas utsikterna för en lyckad fattigdomsbekämpning. 
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5 FATTIGDOM

Detta avsnitt fastställer fattigdomsbegreppet ur ett flerdimensionellt perspektiv. Det är dessa 

dimensioner som utgör studiens analysenheter. Här redovisas det allmänna 

fattigdomsbegreppet, det vill säga utan hänsyn till genusperspektivet. 

___________________________________________________________________________

5.1 Fattigdom

Fattigdom är ett politiskt problem. Hur problemet uppenbarar sig beror på det specifika 

politiska sammanhanget som problemet har utvecklat sig i.95 Även vad som inkluderas och 

vad som exkluderas i fattigdomsdefinitionen är ett politiskt val.96

Enligt Världsbanken har den extrema fattigdomen, alltså folk som lever på mindre än en 

dollar om dagen, minskat med endast 1% det senaste decenniet. Trots det är det totala antalet 

fattiga detsamma eftersom världens befolkning har ökat. Uppskattningsvis lever 24% av 

jordens befolkning i extrem fattigdom.97 Dock tar denna uppskattning endast hänsyn till 

ekonomiska tillgångar. 

Tidigare definierades fattigdom utifrån tillgången till materiella resurser, mat och rent 

vatten.98 Begreppet är något som har vidgats genom åren och blivit flerdimensionellt. Framför 

allt har sociologiska aspekter fått framgångar i definitionen. Fattigdom tar sig olika till uttryck 

för olika människor och grupper, bland annat beroende på människors kön, ålder, geografiska 

hemvist, etnisk grupptillhörighet och eventuella funktionshinder. 

Många gånger finns det olika orsaker till varför fattigdom existerar. Nedan följer några 

exempel:99

1. Att människor föds fattiga, (till exempel i flera afrikanska länder).

2. Krig, kriminalitet (Bosnien, Colombia).

                                                
95 Alcock 2006 s 16
96 Johnsson-Latham 2004 s 38
97 SOU 2001: 96 s 35
98 Baylis & Smith 2001 s 561
99 Johnsson-Latham 2004 s 15
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3. Förändringar i ekonomisk politik; pensioner och lön blir indragna eller vård och 

utbildning privatiseras (Ryssland med flera).

4. Människor som blir skuldsatta när de lånar pengar till sjukvård, skörd som slår fel, 

naturkatastrofer med mera. 

5. Traditioner (brudköp, polygami, kastsystem med mera).

Fattigdom har sin egen dynamik och skapar därav ofta onda cirklar, där samverkan mellan 

flera olika negativa dimensioner vanligen förvärrar och gör fattigdomen permanent.100 Dagens 

fattigdomsbegrepp kan indelas i dessa olika dimensioner och aspekter. Dessa redogörs i 

nedanstående text. 

5.2 Brist på inkomstbringande medel och grundläggande behov: Denna aspekt är ”den 

gamla” fattigdomsdefinitionen det vill säga den ekonomiska och materiella delen. Här 

inkluderas arbete, materiella resurser, bostad, mat, rent vatten och hygienisk utrustning.101

För många fattiga familjer är strävan efter mat, rent vatten och skydd en daglig kamp. Detta 

gäller speciellt människor som är utan arbete. Situationen förvärras och blir akut för familjer 

där familjeförsörjaren blir arbetslös eller att andra inkomstbringande faktorer, såsom 

reproduktiv mark inte gör sin verkan.102 För människor som bor på landsbygden är innehav 

eller möjlighet till att utnyttja reproduktiv mark en essentiell tillgång. På så sätt kan de ta vara 

på det som odlas och därmed tillfredställa behovet av föda. För många är inkomstbringade 

medel även det som kan säljas när behovet uppkommer, exempelvis juveler eller getter .103

Denna dimension är det simplaste tillvägagångssättet att kartlägga fattigdom. Som tidigare 

nämnt, beräknar FN alla som lever under 1 dollar som extremt fattiga. Genom att göra en 

sådan värdering framkommer det att omkring 1,3 miljarder människor i världen är fattiga. 

Styrkan i att mäta fattigdom genom denna metod är att den möjliggör jämförelser av stora 

grupper över tiden och inom och emellan länder. Dess svaghet är att metoden osynliggör vilka 

grupper som drabbas mest och oftast av fattigdom.104

                                                
100 Perspektiv på fattigdom 2004 s 8
101 Kabeer 2003 s 5
102 Narayan 2000 s 35
103 Narayan 2000 s 49-50
104 Johnsson-Latham 2004 s 29
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5.3 Brist på makt: Maktlöshet och svårigheter att kunna göra sin röst hörd är en aspekt av 

fattigdom. Många fattiga människor kan inte delta i beslutsprocesser även om besluten 

påverkar deras liv. De fattiga rapporterar ofta att de har väldigt lite inverkan över sina 

politiska representanter.105 Mycket av den här infallsvinkeln beror på om det råder en 

fungerade demokrati i samhället eller inte. Även när det finns en rådande demokrati kan 

människor ha svårt att göra sig hörda. Det sker genom befintliga institutioner som hindrar 

möjligheterna för vissa människor att delta och påverka sin situation.106 Ett stort antal fattiga 

anser att rikt folk är det som sätter handelns priser och fattigt folk är de som är tvungna att 

acceptera priset.107

5.4 Brist på personlig säkerhet: En dimension av fattigdom är osäkerhet och sårbarhet, 

exempelvis maktmissbruk, våld, sexuellt utnyttjande, missväxt, naturkatastrofer, väpnade 

konflikter och sjukdomar. I utvecklade ekonomier får individen skydd från dessa negativa 

chocker genom exempelvis hemförsäkringar och rättsväsendet. I mindre utvecklade 

ekonomier saknas ett sådant skydd eller så är skyddet baserat på informella närverk.108 En 

viktig aspekt på denna dimension är brist på säkerheten som staten erbjuder, exempelvis polis 

och rättsväsendet.  Fattiga människor saknar oftast den säkerheten. Studier visar att poliser 

många gånger är väldigt ohövliga och ohjälpsamma mot fattiga och utsätter dem även för 

övergrepp och misshandel. 109

5.5 Brist på gott hälsotillstånd: För de som är arbetslösa eller saknar andra inkomstdrivande 

medel, är ett gott hälsotillstånd den betydelsefullaste överlevnadsstrategin.110  Oftast är det 

dock de människor som är i behov av pengar som är värst drabbade av dålig hälsa och 

hälsovård. Delvis beror detta på att de inte har tillräckligt med pengar att tillfredställa de 

grundliga behoven såsom näringsrik mat. Likväl är god vård oftast kostsam i 

utvecklingsländerna. Även om själva behandlingen i sig inte behöver kosta mycket kan det 

tillkomma övriga utgifter, exempelvis transporten till sjukvården.111

                                                
105 Narayan 2000 s 40
106 SOU 2001: 96 s 33
107 Narayan 2000 s 40
108 SOU 2001: 96 s 33-34
109 Narayan 2000 s 98
110 Narayan 2000 s 53
111 Narayan 2000 s 110-111
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5.6 Brist på utbildning: Det uppskattas att 920 miljoner vuxna är analfabeter.112 Trots att 

analfabetism inte är den viktigaste orsaken till fattigdom, anser många analfabeter att deras liv 

hade varit enklare om de hade läs- och skrivkunskaper. Analfabetismen gör dem mer 

beroende och sårbara än de som är läs- och skrivkunniga. Av denna orsak är det många som 

uppfattar utbildning som den viktigaste vägen ut ur fattigdomen.  

5.7 Brist på rättigheter: Brist på rättigheter berör främst mänskliga rättigheter, det vill säga 

riktlinjer som FN har satt upp. I FN:s allmänna förklaring i Artikel 2 finnes att: 

”Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan 

åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan 

uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt…” 113

I vidare artiklar nämns bland annat att: 114

 Var och en har rätt till liv, rätten till frihet och personlig säkerhet. 

 Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan 

diskriminering av något slag. 

 Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. 

 Var och en har rätt att äga egendom. 

 Var och en har rätt till utbildning. 

 Var och en har rätt till vila och fritid.

 Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa 

och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala 

tjänster. 

En annan aspekt som är minst lika viktig som de mänskliga rättigheterna, är sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheter.115 Rättigheter är relationer, vilka handlar mer om att 

göra än att ha. Rättigheter är institutionell definierande regler, sociala eller juridiska, som 

anger vad människor får och inte får göra mot varandra och dessa möjliggör vissa handlingar 

samtidigt som de förhindrar andra.116

                                                
112 Jämställdhet gör världen rikare 2005 s 1
113 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=7
114 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=7
115 Holmberg 2005 s 23
116 Young 2000 s 28
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5.8 Brist på möjligheter: Att inte ha möjligheter till att ta sig ut ur sin fattigdom anses vara en 

fattigdomsdimension. Arbetslöshet innebär exempelvis att individen saknar möjlighet till att 

få inkomst vilket ökar bristen av resurser. Att inte få kredit till att utföra nyföretagande är ett 

annat exempel på brist på möjligheter att ta sig ut ur sin situation. Detsamma gäller 

möjligheten till utbildning.117

De fattigas befintliga otrygga situation leder till att de många gånger försöker minimera 

risktagandet i ekonomiska situationer. I regel föredras välkända alternativ som ger liten vinst 

framför sådana som är mer riskabla, men som skulle ge större vinster. Trots dessa 

försiktighetsåtaganden kan deras lågriskstrategier misslyckas vilket vanligtvis tvingar in dem i 

ytterst farliga områden såsom prostitution och illegal migration.118

5.9 Rättvisa: En infallsvinkel att se på fattigdom är genom rättvise- och fördelningsaspekten. 

Varje individ ska behandlas rättvist oavsett kön. Detta är inte fallet när det gäller hur män och 

kvinnor behandlas i samhället.

Enligt rättviseteoretikern Iris Marion Young anser många teoretiker att rättvisa handlar om 

fördelning. Detta innebär att tänkbara analyser av rättviseproblemet är en modell som utgår 

från att rättvisa och rätt fördelning handlar om materiella ting, exempelvis varor och kapital 

eller från sociala nyttigheter som exempelvis arbetstillfällen. Med denna uppfattning glöms 

det dock bort att fördelningsmönstren styrs av regelfästa sociala strukturer och praktiker, 

exempelvis arbetsdelning, beslutsprocesser, maktbefogenheter och kulturella hierarkier. 

Dessutom menar Young att fördelningen i samhället inte endast ska begränsas till materiella 

resurser och nyttigheter. Icke materiella resurser såsom makt, möjligheter och självrespekt är 

minst lika viktiga.119

I dag handlar rättvisa många gånger inte om fördelningen av inkomster, resurser eller 

positioner. I stället handlar det främst om brist på social rättvisa, exempelvis orättvisa 

arbetsfördelningar, kulturella symboler och föreställningar, samt makten som medföljer med 

höga positioner eller mycket pengar.120 Det är först när fördelningsteorier icke inkluderar 

materiella aspekter in i samhällets rättvise- och fördelningsnormer som det uppenbarar sig hur 

                                                
117 SOU 2001: 96 s 33
118 Perspektiv på fattigdom 2004 s 23
119 Young 2000 s 14
120 Young 2000 s 20-21
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orättvist samhället är.121 Många gånger diskuteras exempelvis inte rättvisan inom familjen, 

utan det är enbart rättvisan som individ i offentligheten som hörs i diskursen. Därmed undviks 

debatten om exempelvis arbetsdelningen i hemmet är rättvist fördelade inom mellan könen.122

                                                
121 Young 2000 s 14
122 Young 2000 s 22
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6 FATTIGDOMENS FEMININA ANSIKTE

Detta avsnitt beskriver och analyserar de tidigare berörda fattigdomsdimensionerna utifrån 

ett genusperspektiv. Detta innebär således att kvinnornas fattigdom skildras.  Samtidigt knyts 

skildringen ihop med teorin om genussystemet vilket ger insikt för de bakomliggande 

faktorerna till fenomenet. På detta vis besvaras studiens huvudfrågeställning.

___________________________________________________________________________

Alla världens kvinnor är inte fattiga, vare sig i tredje världen eller någon annanstans, men 

ingen stat behandlar sina kvinnor lika väl som sina män.123 Trots att de flesta av världens 

länder har skrivit under FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt anslutit sig till 

1979 års konvention om avskaffande av alls slags diskriminering av kvinnor, finns det inget 

land i världen där det råder fullständigt jämställdhet.124  Som tidigare nämnt är definitionen av 

fattigdom ett politiskt val. Det innebär följaktligen att det är politiska beslut bestämmer att 

inte inkludera det patriarkala strukturer i definitionen. Detta trots att stora internationella 

organisationer såsom Världsbanken har pekat ut patriarkatet och den orättvisa behandlingen 

av kvinnor som ett övergripande orsak till fattigdom.125  

Nedan följer en beskrivning av hur och varför kvinnor är fattigare än män utifrån de nämnda 

fattigdomsdimensionerna i det förgående kapitlet.

6.1 Brist på inkomstbringande medel och grundläggande behov: I många kulturer är det 

mannens uppgift att vara familjeförsörjare, vilket medför att kvinnor inte får eller bör arbeta 

utanför hemmet.126 Detta innebär att kvinnan inte har någon inkomst utan är helt beroende av 

mannens intäkter.127 De flesta monetära definitionerna på ”hushållsfattigdom” inriktar sig på 

hur mycket förmögenhet varje familj har tillgång till, men dessa definitioner granskar inte 

situationen inom familjen.128 Ett stort antal studier visar att många män använder 30% - 50% 

                                                
123 Baylis & Smith 2001 s 589
124 Rönnbäck 2003 s 8 
125 Johnsson-Latham 2004 s 38
126 Rönnbäck 2003 s 7
127 Calvert & Calvert 2001 s 235
128 Fodor 2006 s 17
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av sin inkomst till egen konsumtion.129 Forskare som Naila Kabeer och nobelpristagaren 

Amartaya Sen har visat att familjer sällan fördelar resurser jämt och rättvist, till kvinnorna och 

flickornas nackdel. Det innebär i praktiken att kvinnor i vissa familjer kan betraktas som 

fattiga även om deras makar och söner inte är det.130

Hushållsarbetet som utförs av kvinnor tillhör den informella och dolda sektorn. Många 

kvinnor jobbar i genomsnitt sexton timmar per dag, vilket innebär att de har fler arbetstimmar 

än de flesta män. Då männen jobbar cirka åtta timmar per dag, har mannen en stor 

välfärdsfördel i jämförelse med kvinnan131 Eftersom kvinnornas arbetstimmar utförs inom det 

reproduktiva och omvårdnadsområdet medför inte detta någon inkommande kapital till 

familjen vilket leder till att kvinnornas arbete inte räknas i reella arbetstimmar och 

osynliggörs.132

Kvinnor är den grupp som utför det nästan allt informellt arbetet i samhället.133 All slags 

arbete som utförs inom hushållningen, under bar himmel och på gatan fastställs som 

informellt arbete. I denna definition blir exempelvis de frukt- och grönsaksmarknaderna som 

är viktiga i många utvecklingsländer inkluderat. Samma sak gäller mindre jordbruksarbete 

och små oregistrerade bodar som i flesta fall utförs av kvinnor.134 Det är fler fattiga kvinnor 

än fattiga män som arbetar inom den informella sektorn. Arbeten som utförs i den informella 

sektorn ger lägre inkomst än arbeten i formella sektorn.135 Dessutom erbjuder denna sektor 

inte heller de tryggheter som den formella sektorn erbjuder.136

I situationer där mannen i familjen är som är ansvarig inkomstdrivande, blir arbetslös eller 

inte förmår att inbringa intäkter av andra orsaker, påverkas mannen och kvinnan olika. Studier 

visar att män hamnar i depressioner och många gånger börjar förbruka alkohol och droger 

medens kvinnor sväljer sin stolthet och tar på sig rollen som familjeförsörjare. Detta medför 

att de tar väldigt lågavlönade arbeten eller oerhört riskabla arbetsuppgifter.137

                                                
129 Johnsson-Latham 2004 s 34
130 Den globala utmaningen s 8
131 Johnsson-Latham 2004 s 15
132 Calvert & Calvert 2001 s 239-240
133 Kabeer 2003 s 30
134 Kabeer 2003 s 14
135 Kabeer 2003 s 10
136 Den globala utmaningen 2005 s 8-9
137 Narayan 2000 s 175-176
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I alla världens länder är kvinnors löner lägre än mäns.138 De fåtal fattiga kvinnor som jobbar 

inom formella områden blir lönediskriminerade. Världens kvinnor tjänar i genomsnitt cirka 

75% av vad männen för samma utförda arbete.139 Kvinnorna har fler arbetstimmar än männen, 

även i den formella sektorn, ibland uppemot tio till tolv timmar per dag. Trots det förväntas de 

även ta hand om hushållet när det kommer hem.140

När det blir nödvändigt för familjen att sälja sina personliga ägodelar som anses vara

inkomstbringade medel, är det i regel kvinnornas ägodelar som säljs först. Dessa ägodelar är 

oftast juveler som kvinnan har fått i bröllopspresent och anses tillhöra enbart henne. Att detta 

kan ske beror på kvinnas sårbarhet och låga ställning i samhället.141

Det finns en grupp som pekas ut som ”de fattigaste av alla fattiga”. Dessa är ensamstående 

kvinnor och deras barn. Denna grupp kallas även för kvinnoledda hushåll. Det har i många 

fall ansetts att fattigdomen blir djupare om det inte finns någon manlig försörjare inom 

familjen. Denna föreställning är tvivelaktig. Ensamstående kvinnor som bestämmer över sina 

egna liv kan i många fall vara rikare än äktenskapliga kvinnor som lever i påtvingade eller 

våldsamma förhållanden 142

ANALYS: Vad det gäller denna aspekt av fattigdomen, kan teorin om genus och 

genussystemet förklara denna företeelse. Som tidigare nämnt finns det föreställningar om att 

mannen ska vara familjeförsörjare vilket även är det reella fallet i de flesta kulturer. Den 

första logiken i genussystemet, logiken om isärhållandet, leder till att kvinnan inte ska arbeta 

inom den formella sektorn eftersom det är mannen som har redan har den uppgiften. Vidare 

räknas inte heller hennes hushållsarbete som ”riktig” arbete eftersom även det skulle innebära 

en motsägning av isärhållandet. De kvinnor som arbetar inom den formella sektorn och de 

som är familjeförsörjare har tagit sig ur sina genusroller men samhället fortsätter att hålla 

isärhållningen genom att inte betala kvinnor lika mycket som män. Genuskontrakten visar sig 

tydligt när det handlar om de kvinnoledda hushållen som betraktas som de fattigaste 

hushållen. Eftersom genuskontrakten grundar sig på en parrelation mellan könen, bedöms 

hushåll inte anses vara kompletta, vara fattiga. 

                                                
138 Den globala utmaningen 2005 s 8
139 Jämställdhet gör världen rikare 2005 s 1
140 Calvert & Calvert 2001s 238
141 Narayan 2000 s 52
142 Kön spelar roll 2005 s 3
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6.2 Brist på makt: Beslut på alla nivåer inom samhället - i familjen, på den lokala nivån, i 

parlamentet och i näringslivet tas i mycket högre grad av män än av kvinnor.143 Kvinnor 

stängs ut från alla beslutsfattande sammanhang på grund av sitt kön.144 Trots att hälften av 

världens befolkning består av kvinnor, förfogar männen över 84% av platserna i världens 

parlament.145 Inget land i världen kan uppvisa en kvinnorepresentation i det nationella 

parlamentet som stämmer överens med kvinnornas andel av befolkningen, det vill säga 

50%.146

Att ett land demokratiseras blir inte följden automatiskt att kvinnor blir mer delaktiga eller 

representerade inom politiken.147 Därför är kvinnors representation i politiken i proportion till

andelen av befolkningen en nödvändighet för jämställdhetsarbetet, förbättrade villkor för 

kvinnor och för kampen mot fattigdom. Detta eftersom det är först när kvinnor inträder 

politiken som deras livsvillkor, intressen, och erfarenheter diskuteras och förändras.148  

Joni Lovenduski, professor vid Londons universitet, menar att det finns tre exempel av 

snedvridning av makt inom den urbana statsledningen. Den första benämner hon som den 

normala snedvridningen, vilket innebär att kvinnor är underrepresenterade inom 

beslutsfattande organ, myndigheter och andra stora statliga områden. Det andra exemplet 

benämner hon som den faktiska snedvridningen vilket går ut på att kvinnors intressen, 

problem och andra ”kvinnliga” äranden marginaliseras och får litet utrymme hos 

beslutsfattarna. Det tredje exemplet benämner Lovenduski som den organisationella

snedvridningen. Det innebär att organisationsstrukturer och organisationskulturer exkluderar 

eller misslyckas med att skapa ett organisationsklimat och föreskrifter där även kvinnor 

medräknas som norm.149

ANALYS: Som redan nämnt finns föreställningen om att mannen är beslutsfattare som leder 

till att kvinnan inte deltar i beslutstagande processer eftersom det strider mot isärhållningen. 

Genom isärhållningen blir den manliga normens primat ännu mer institutionaliseras vilket 

leder att kvinnor elimineras från beslutfattande procedurer, vilket i sin tur medför att män att 

                                                
143 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=278&a=958
144 Johnsson-Latham 2004 s 14
145 Jämställdhet gör världen rikare 2005 s 1
146 Den globala utmaningen 2005 s 24
147 Gender Inequality and Poverty 1998 s 13
148 Den globala utmaningen 2005 s 24
149 Gender Inequality and Poverty 1998 s 12
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kan bevara genuskontakten där de kan behålla rollen som den kontrollerande. Vidare är det 

riskfyllt att tillåta kvinnor beblandas in i besluttagandet eftersom det i sin tur kan innebära 

rubbning av genussystemet och genuskontrakten.  

6.3 Brist på personlig säkerhet: Den största avsaknaden av personlig säkerhet för kvinnor har 

sin grund i könsrelaterat våld och sexuellt utnyttjande. Mäns våld mot kvinnor är väldigt 

omfattande; var tredje kvinna blir utsatt för våld minst en gång under sin livstid. Våldet mot 

kvinnor mellan 15-44 år lämnar lika många dödsoffer som cancer hos kvinnor.150 Denna 

företeelse kan drabba kvinnor i alla samhällen och alla samhällsklasser. Mäns våld mot 

kvinnor skiljer sig beroende på land och kultur, men det handlar mer om gradskillnader än 

artskillnader.151  

Orsaken till att våldet mot kvinnor inte uppmärksammas, trots omfånget, är myndigheters 

inkompetens på att ta de få anmälningar som inkommer på allvar.152 I många kulturer har män

rätt att utöva våld eller hota med våld både inom och utanför hushållen.153 Våld i nära 

parrelationer uppfattas som en naturlig del av relationen mellan män och kvinnor och tolereras 

därav både juridiskt och kulturellt.154 I de flesta fall är den misshandlade kvinnan 

känslomässigt involverad eller ekonomisk beroende av mannen, vilket placerar henne i en 

väldigt sårbar situation. 155

Några av vanligaste orsakerna till våld inom familjen är att kvinnan inte lagar tillräckligt med 

mat, på ”rätt” sätt eller i ”rätt” tid. Andra orsaker är att kvinnan försummar barnen, går ut utan 

att meddela sin partner, vägrar sex eller pratar med andra män.156 Dessutom ökar våldet mot 

kvinnor i tider av svält och strax före skördperioden.157

I vissa fall kan en brottsanmälan om våld medföra en stor risk för kvinnan. Det har 

framkommit att de som ha som till uppgift att beskydda alla medborgare, exempelvis

                                                
150 Jämställdhet gör världen rikare 2005 s 1
151 http://www2.amnesty.se/svaw.nsf/19april2004/$File/svenskrapport.pdf s 5
152 Den globala utmaningen 2005 s 20
153 Johnsson-Latham 2004 s 39
154 Den globala utmaningen 2005 s 20
155 Momsen 2004 s 94
156 Den globala utmaningen 2005 s 21
157 Johnsson-Latham 2004 s 14
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polismän, sällan involveras i frågor som rör våld mot kvinnor. I stället blir polisen själv 

många gånger gärningsman och utsätter kvinnor för nya övergrepp, inklusive våldtäkt.158

Våldtäkt och sexuellt våld inom äktenskapet eller parrelationen är den mest dolda formen av 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Dessa sker oftast i samband med fysikisk våld. Trots 

omfattningen skildras många gånger brottet inte som våldtäkt. Detta eftersom våldtäkt 

föreställs äga rum genom överfall av främlingar. 159

I dag är trafficking det mest lönsamma internationella brottligheten, efter narkotika och 

vapenhandel. Till skillnad från droger och vapen kan människor säljas obegränsade antal 

gånger. Människohandeln berör främst kvinnor och varje år drabbas upp till fyra miljoner 

flickor och kvinnor. Den främsta intentionen med trafficking är sexslaveri, men även 

arbetsslaveri framkommer. De som utsätts för sexslaveri har en större benägenhet att blottas 

för fysisk och psykiskt våld, våldtäkt, HIV/AIDS och de har knapert tillgång till vård jämfört 

med andra kvinnor.160

Något som är vanligt förekommande i stora delar av världen är hedersrelaterat förtryck. De

våldshandlingar som sker i och med dessa är både fysisk och psykisk. Förtrycket grundas i

föreställningen om att en mans heder beror på hur övriga familjemedlemmar uppför och beter 

sig. Avsikten med våldshandlingar inom begreppet hedersrelaterat förtryck är att rentvå eller

behålla en grupps heder. Särskilt berörda av detta är de kvinnliga medlemmarna vilkas

uppförande bör visa deras goda heder och kyskhet.161 Även i andra sammanhang är kvinnor 

måltavlor, som i exempelvis i olika etniska strider eller strider inom familjer förekommer

våldtäkter och sexuella trakasserier på motståndarens kvinnliga medlemmar vilket är ett sätt 

att förödmjuka och kränka motståndargruppen.162

Det finns vissa former av våld som är metodiskt sett tillåtna, accepterade och tolererade som 

traditionella handlingar, vilket innebär att de anses som ”normala” handlingar, exempelvis 

barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.163

                                                
158 Johnsson-Latham 2004 s 13
159 http://www2.amnesty.se/svaw.nsf/19april2004/$File/svenskrapport.pdf s 8
160 Momsen 2004 s 99-102
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162 Kabeer 1996 s 149
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ANALYS: Våld är en taktik för att uppnå möjligheter till kontroll. Genom våld kan en 

individs handlingsutrymme begränsas och kan makt upprätthållas.164 Genom att utöva våld 

kan genuskontakten där mannens roll är att kontrollera och kvinnans roll är att bli 

kontrollerad, upprätthållas.  Detta fall berör även logiken om isärhållningen, alltså vem som 

ska kontrollera vem. Kvinnan får dessutom utstå våld när hon inte uppfyller andra delar av 

kontraktet, exempelvis i anknytning till matlagningen. Likaså är den situationen av våldet ett 

sätt att upprätthålla genussystemet och dess kontrakt. Vidare ingår även hedersrelaterat våld i 

kategorin av kontroll där kvinnans sexualitet begränsas och kontrolleras. Samtidigt visar sig 

isärhållningen, där kvinnor inte får uppfattas som varelser med sexuella drifter vilket leder till 

upprätthållelse av den manliga normen primat; mannen får förfoga över sexuella drifter, men 

inte kvinnan. 

Föreställningen om mannens förfogande till sexuella drifter är en stor orsak till att kvinnor 

blir våldtagna, både av sina makar, men även de som ska representera det offentliga 

skyddsnätet. Detta visar sig även i rättsväsendet där fall som våldtäkt inte tas som ”riktiga 

brott”.

6.4 Brist på gott hälsotillstånd: Kvinnors hälsa är mer utsatta än mäns. Detta beror främst på 

kvinnors sexuella och reproduktiva roll, men även deras sociala roll:  

Till den sociala rollen hör att en stor majoritet av kvinnor som är ”fru” i huset konsumerar 

sämre och mindre mat än vad de har möjlighet till vilket innebär att kvinnor i fattiga familjer 

äter sist, minst och sämst, både kvantitativt och kvalitativt.165 Denna handlig innebär således 

att pojkarna i familjen får mer mat än flickorna.166 Eftersom kvinnor har fler arbetstimmar än 

män, leder detta till att deras näringstillförsel inte är proportionerligt med deras fysikiska 

aktivitet. Kvinnor hamnar lättare i riskzonen för sjukdomar och andra komplikationer 

eftersom de är mera undernärda och svagare än andra familjemedlemmar.167  

När familjemedlemmar blir sjuka är det kvinnans ansvar att ge vård. Blir hon själv sjuk får 

hon vårda sig och andra samtidigt. Därutöver ansvarar hon fortfarande för hushållet.168
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165 Momsen 2004 s 78
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167 Momsen 2004 s 78
168 Johnsson-Latham 2004 s 13
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Något annat som berör kvinnans sociala roll är hennes ”låga värde” Det faktum att många 

samhällen anser att kvinnor är ”värdelösa” påverkar många flickors livsöde. Flickor anses inte 

ha samma värde som pojkar eftersom de inte inbringar inkomst, inte bevarar familjens namn 

vid ingående av ett äktenskap, inte har möjlighet att ta hand om gamla föräldrar och vid 

bortgifte kan hon heller inte bibehålla familjens tillgångar.169 Som ett resultat av detta så 

kallade son-preferensen ”saknas” det 60-100 miljoner flickor i världen eftersom flickor 

riskerar att ges bort redan som spädbarn eller avlivas.170 På grund av dagens teknologi sker 

det även många selektiva aborter.171 Dessutom avlider många flickor vid sjukdom eftersom de 

inte får tillräcklig med medicinsk behandling. Studier visar att det föreligger diskrimination av 

flickor vid fysikiska besvär. De löper 30% -60% högre risk än pojkar att avlida eftersom de 

inte får nödvändig behandling vid samma sjukdom.172

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är en fråga om liv eller död i utvecklingsländerna. 

Varje år dör över en halv miljon kvinnor i samband med graviditet och förlossning varav 99% 

av dessa återfinns i utvecklingsländerna.173 Vidare är det bara i 28% av alla världen länder 

som har fri abort.174 Det medför åtskilliga aborter som utförs under osäkra förhållanden. 

Många av kvinnorna som genomgår olaglig abort avlider, samtidigt som ett stort antal får 

andra fysiska konsekvenser.175

Kvinnlig könsstympning är något som förekommer endast vissa länder och kulturer. Trots 

detta är 130 miljoner kvinnor i dag könsstympade. Varje år blir ytterligare två miljoner 

kvinnor könsstympade. De berörda kvinnors hälsa är särskilt utsatta, inte minst i samband 

med den reproduktiva rollen.176

Kvinnor i åldern 15-24 år står för en ansenlig majoritet av de nysmittade i HIV vilket

resulterar i att den största orsaken till reducerad livslängd hos kvinnor i världen beror på

HIV/AIDS.177 Eftersom det i flertalet kulturer endast är män som får ta initiativ till sex, saknar 

kvinnor kontroll över sina egna kroppar. Kontrollen sträcker sig på sin höjd till att kvinnan 

                                                
169 Calvert & Calvert 2001 s 242
170 Calvert & Calvert 2001 s 235
171 Momsen 2006 s 26
172 Calvert & Calvert 2001 s 242
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174 Jämställdhet gör världen rikare 2005 s 1
175 Den globala utmaningen 2005 s 14
176 Johnsson-Latham 2004 s 14
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kan neka eller acceptera inviten. Det finns en annan problematik i och med detta och det är 

kvinnans möjlighet att neka till oskyddat sex.
178 Ett av de största enskilda skälen till dödsfall 

bland yngre kvinnor är HIV som orsakats av våldtäkt.179 80% av de kvinnor som blir 

infekterade av HIV, blir det inom äktenskapet eller långvarigt parrelation180 vilket har sin 

grund i att i många kulturer har män en självklar rätt till att utöva sin sexuella lust. Det har till 

följd att förbindelser till prostituerade är accepterade.181 Även sexuell otrohet bland män är en 

stor orsak till spridning av HIV och andra könssjukdomar.182

ANALYS: Även denna dimension av fattigdomsbegreppet går att förklara med hjälp av genus 

och genussystemet. Föreställningen om att kvinnan är vårdgivare innebär även att hon inte har 

möjlighet att begära hjälp av sin manliga partner när hon blir sjuk eftersom detta skulle strida 

mot logiken om isärhållningen. Det leder i sin tur till att den andra logiken, den manliga 

normens primat, förstärks vilket innebär att mannen får bättre och mer vård än kvinnan. 

Föreställningen om att pojkar anses vara mer värdefulla än flickorkan förklaras utifrån 

genustanken. Pojkar har blivit tilldelade vissa tyngre ansvarsuppgifter vilka flickor inte anses 

kunna nå upp till. Enligt genussystemets första logik om isärhållandet, ska inte flickor heller 

ta på sig pojkens uppgifter eftersom de redan tillhör pojken. Det leder till den andra logiken 

om den manliga normen vilket innebär att mannen är värdefull samtidigt som kvinnan 

betraktas som kostsam.

Den nämnda situationen som berör HIV/AIDS kan förklaras utifrån genuskontrakten där 

föreställningen om mannens sexuella behov ger honom rätten till initiativet till sex. 

Föreställningen om mannens sexuella behov anger även orsaken till könsstympning. Att 

kvinnan har möjligheten till sexuell njutning liksom mannen strider mot genussystemets logik 

om isärhållandet. Därav tas det som ger kvinnan njutning bort. På så sätt kontrolleras även 

hennes sexualitet och därmed upprätthålls genuskontrakten där kvinnan är den som 

kontrolleras.

                                                
178 Holmberg 2005 s 32
179 Johnsson-Latham 2004 s 39
180 Den globala utmaningen 2005 s 17
181 Holmberg 2005 s 31
182 Den globala utmaningen 2005 s 17
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6.5 Brist på utbildning: Av de 920 miljoner människor som beräknas vara analfabeter utgörs 

600 miljoner kvinnor183 vilket är en följd av att flickor förnekas skolgång. Flickors utbildning 

värderas inte lika högt som pojkars eftersom det anses finnas begränsade områden för flickor 

och kvinnor att sig använda av sin utbildning.184  

De flesta kulturer i utvecklingsländerna har gemensam syn på att utbilda flickor. De anser att 

skolan är betydelselöst eftersom flickan inte lär sig att ta hand om hemmet, utan slösar tid på 

något som hon senare inte kommer att ha användning av. På detta sätt försvinner hennes 

möjligheter att bli en god hustru.185 Det förmodas att skolan gör flickor odisciplinerade och 

okvinnliga. Det anses även vara negativt för flickan att vara utbildad eftersom hon senare 

kommer att ha svårt att finna en man som vill ingå äktenskap med en kunnig kvinna. För att 

rädda flickan från att hamna i denna situation, väljer föräldrar många gånger att inte låta 

flickor gå i skolan.186 Det är även flickors och kvinnors utbildning som drabbas hårdast av 

fattigdom eftersom det är de som först förvägras skolgång när resurserna inte räcker till.187

ANALYS: Att kvinnor förnekas skolgång är något som främst berör könsföreställningarna 

och logiken om isärhållandet. Eftersom utbildning är något som senare ska leda till arbete, 

eller vara verktyg till arbete utanför hemmet, betraktas det vara något som endast berör 

pojkar. Kvinnors utbildning sker inom hemmet, det som senare ska föreställa hennes 

arbetsplats. Kvinnor som utbildas trotsar isärhållningen och blir oattraktiva eftersom de 

överger könsrollerna. De som trots allt vidareutbildar sig anses ha begränsade möjligheter till 

arbetslivet eftersom de förväntas arbeta inom något som inte överskrider könsrollerna. Därav 

ses det som en dålig investering att utbilda flickan, dels ur ekonomisk synvinkel, men även 

dels för flickans egna bästa.

6.6 Brist på rättigheter & möjligheter: Denna dimension berör, som tidigare redan nämnt, 

främst de mänskliga rättigheterna. Av ovanstående text har det framkommit olika sätt som 

kvinnor blir berövade sina mänskliga rättigheter. Dessa är bara några exempel av många 

mänskliga rättigheter där kvinnor berövas på sina fundamentala privilegier.
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Världsbankens undersökningar visar att institutioner ofta behandlar fattiga kvinnor sämre än 

fattiga män. Sjukhuspersonal är nedlåtande mot kvinnor, kvinnor blir arrogant bemöta av 

banktjänstemän när de söker krediter och de har svårt att vinna i rättssalen om de blir slagna 

av sina män. Vidare har även kvinnan svårt att behålla det de har ärvt av sin make om makens 

släktingar sätter igång en rättsprocess mot henne.188  

En annan brist som berör kvinnor, är deras reproduktiva rättigheter, det vill säga kvinnans rätt 

till säker abort, full tillgång till preventivmedel, sexuell rådgivning och så vidare.189

Redan i början av detta arbete har det påpekats att kvinnor står för 80% - 90% av 

produktionen från jordbruket i stora delar av världen. Trots detta är det männen som äger 

marken.. I många länder har kvinnor inte samma möjlighet att äga mark. Även om det finns få 

kvinnor som äger mark, är det dock mannen i familjen som har kontrollen över hushållets

ekonomi.190 Den avgörande orsaken till detta är bristen på kvinnornas rättigheter. Ekonomen 

Bina Agarwal har visat att diskriminering av kvinnor leder till att kvinnorna inte får äga mark. 

Detta beror på tre faktorer; den juridiska rättigheten som berövar kvinnornas rätt till att äga 

mark, den traditionella, kulturella och religiösa aspekten som fråntar kvinnorna deras rätt till 

att bli markägare och den ”dagliga” föreställningen om att kvinnor inte ska äga mark. Vidare

menar Agarwal att om denna diskriminering inte hade förekommit, hade kvinnor ägt, 

kontrollerat och kultiverat marken själva. En sådan förmån hade inneburit att många kvinnor 

hade haft möjligheten att ta sig ur fattigdomen.191 Detta innebär alltså att följden av denna 

dimension på fattigdomen leder till dimensionen om att inte ha möjligheten att ta sig ur 

misären. 

ANALYS: Kvinnors brist på möjligheter att ta sig ut ur fattigdomen går hand i hand med 

deras brist på rättigheter. De blir diskriminerade på arbetsmarknaden just för att de är kvinnor. 

Eftersom föreställningen är att mannen är familjeförsörjare och kvinnans uppgift är att ta hand 

om familjen, väljer många arbetsgivare att anställa män framför kvinnor. Det leder till att 

kvinnor inte får arbete och några egna inkomster trots att de själva är villiga att ta sig ur 

föreställningen om deras roll som kvinna vilket medför att de blir hänvisade till den 
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informella sektorn eller att bli beroende av sin make.192 Kvinnor har även svårt att få lån till 

att starta egna verksamheter, trots att det många gånger har visat sig att kvinnor är bättre 

låntagare än män. Det leder till att de fråntas möjligheten att ta sig ur fattigdomen på grund av 

sin kön.193 Kvinnor har oftast inte heller lika lång utbildning, om någon alls, som män. 

Följden är att de inte kan konkurrera med män i arbeten där utbildning är betydelsefyll. Som 

redan nämnt, har kvinnor inte samma möjligheter som män att ha tillgång till egen mark. Alla 

dessa exempel visar att kvinnor blir hindrade från att skapa sig möjligheter till att ta sig ut ur 

fattigdomen eftersom deras rättigheter fråntas dem. 

Att kvinnor kan fråntas sina rättigheter är en bekräftelse på deras underordnade ställning 

gentemot män. Samtidigt som kvinnor blir fråntagna rättigheterna får männen vissa förmåner 

och privilegier som annars skulle kunna uppdelas lika mellan könen. Dessa förmåner blir med 

tiden kopplade till den manliga könsrollen vilket leder till att kvinnan får ännu svårare att ta 

del av dem på grund av logiken om isärhållningen. Det leder i sin tur till en ond cirkel där 

isärhållningen gör den manliga normens primat mer legitimt och de mänskliga rättigheterna 

och andra givna rättigheter kopplas främst till mannens rättigheter. 

                                                
192 Narayan 2000 s 184-186
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7 AVSLUTANDE SLUTSATSER

Här sammanbinds frågeställningarna, syftet, teorin och problemformulering. Vidare dras 

generella slutsatser om problemområdet. 

___________________________________________________________________________

Det som framkommit av denna studie är att diskriminering på grund av kön är ett stort hinder 

för utveckling. Jämställdhet är ett effektivt verktyg mot fattigdomen, men även en mänsklig 

rättighet som alla har rätt till och bör kräva. Först när kvinnor får samma reella rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter i samhället som män, blir de även kapabla till att ta sig ut ur 

fattigdomen. Det som hindrar dem från detta i dagens läge är deras genus, det vill säga 

könsrollerna som de har blivit tilldelade. Dessa roller, tillsammans med genussystemet och 

dess kontrakt, har ett stort grepp över deras handlingsfrihet och tillåter dem inte vidta de 

åtgärder som behövs för att ta sig ut ur fattigdomen. Kvinnornas fattigdom har trätt in i en ond 

nergående spiral där samverkan mellan flera olika negativa dimensioner har permanentat 

fattigdomen. 

Allt sedan biståndsarbetets start har kvinnor inte urskiljts som en enskild speciell utsatt grupp 

inom fattigdomen. Därav har inte heller bistånd eller hjälp riktats speciellt till dem. Det har 

lett till att deras situation har förvärrats samtidigt som det internationella biståndet mest har 

riktats till männen. När det väl insågs att även kvinnor kunde delta i utvecklingsverksamheten, 

uppfattades de främst som ett verktyg till samhällets utveckling, och inte som ett mål för sig 

som kunde leda till samhällets utveckling. Det tog ända till fram till tanken om GAD och dess 

genomslag innan ögonen öppnades för kvinnan och hennes situation. Kanske beror det på att 

det tog långt tid innan insikten om det patriarkala systemet accepterades i västvärlden. Det tog 

då en period att föra tanken om genussystemet vidare till biståndsorganisationerna och 

applicera det på fattigdomsstrategier. Eftersom kulturella aspekter spelade in, tog det med stor 

sannolikhet ytterligare tid att kartlägga genussystemets strukturer i de olika 

utvecklingsländerna. I dagens läge är det viktigt för biståndsorganisationerna att identifiera 

fattigdomen som drabbar kvinnor och dess orsaker. På så sätt kan de rikta sitt arbete mot 

åtgärder som är hållbara. På grund av det rådande genussystemet måste fattigdomsstrategierna 

vara utformade och anpassade till alla samhällets nivåer. Det är först då som jämställdhet kan 
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uppnås. Jämställdhet kan endast uppnås när föreställningen om våra könsroller, och värdet 

som dessa roller har förändras, vilket kan ta tid, ibland flera generationer. Därför bör detta 

lyftas fram extra mycket i fattigdomsstrategierna. På så sätt kan alla vara med och skapa 

förutsättning för förändringar i könsrollerna. Varje samhälle måste inse att jämställdhet leder 

till utveckling som i längden gynnar alla. Männen måste exempelvis förstå vikten av att 

släppa in kvinnan i beslutsfattande processer. Annars ser de ingen anledning till att ge upp sin 

egen makt till förmån för andra. Mainstreaming blir då i detta fall en nyckelåtgärd där alla 

beslut som tas även tar hänsyn till kvinnan vilket leder till att politiska beslut inte försvårar 

kvinnans utveckling. Rättvisa är en fundamental mänsklig rättighet som även medför frihet 

från dominans och förtryck. Genussystemet har till följd att vissa grupper får företrädesrätter 

samtidigt som andra grupper diskrimineras och blir dominerade. Strukturer som 

genussystemet bör aktivt motverkas om ett rättvist samhälle ska uppnås. 

Biståndsorganisationerna måste kämpa för jämställdhet parallellt som de måste respektera att 

varje samhälle har sin kultur med medförande traditioner. Dessa är värdefulla att behålla. 

Biståndsorganisationer ska inte tvinga utvecklingsländerna att efterlikna västvärlden, men 

samtidigt ska de inte heller acceptera någon avvikelse från de mänskliga rättigheterna. 

Det bör betänkas att den patriarkala strukturen existerar i alla dagens samhällen. Att detta 

arbete endast belyser patriarkatet i utvecklingsländer innebär det inte att samma system inte 

råder i utvecklade länder. Patriarkatet är något som finns i alla dagens civilisationer, men 

visar sig olika och i olika omfattningar beroende på samhälle och kultur. 
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