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Abstract  
Often women are affected to a greater extent by the lack of access to water and 
sanitation, both physically and mentally, than men. In these situations the poor are 
particularly vulnerable. The fact that women get more affected is due to power 
relationship in the society. To address the issues of female oppression, these power 
relationship and structures needs to apparent. Since access to clean water and 
sanitation is a human right, it is therefore an international concern. This study aims to 
examining international power structures that affect the access of water and sanitation 
for poor women in sub-Saharan Africa. Ecofeminism combines feminist positions and 
environmental concerns. Therefore, this study will investigate which opinion line of 
the theory ecofeminism is the most prominent and what this can mean for the women 
in Sub-Saharan Africa. 

The analysis method used in this study consisted a combination of text and 
content analysis on five gender equality documents published by the Swedish 
assistance authority (SIDA). This will allow the study to examine how ecofeminist 
opinion lines emerge in the documents. The study shows that dualism, hierarchy and 
dominance logic occur in all countries and that the second ecofeminist wave is the 
most common, but this is not a clear answer, the result indicates that the opinion lines 
also occur in combination. 
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Sammanfattning  
Kvinnor påverkas många gånger i större utsträckning av bristande tillgång på vatten 
och sanitet, både psykiskt och fysiskt, än män och de fattiga är särskilt utsatta. Att 
kvinnor påverkas mer än män beror på olika maktrelationer i samhället, dessa behöver 
medvetandegöras och explicitgöras för att åtgärda kvinnoförtryck. Då tillgång till rent 
vatten och sanitet är en mänsklig rättighet och därmed också en internationell 
angelägenhet syftar denna studie till att granska internationella maktstrukturer som 
påverkar tillgången på vatten och sanitet för fattiga kvinnor i Afrika söder om Sahara. 
Ekofeminismen kombinerar feministiska ståndpunkter och miljöhänsyn därför 
kommer denna studie att undersöka vilken ekofeministiskt åsiktslinje som är den mest 
framträdande och vad detta kan innebär för kvinnorna i Sub-Sahara.  

Analysmetoden som används i denna studie bestod av en kombination av text- 
och innehållsanalys på fem jämställdhetsdokument som publicerats av Sveriges 
biståndsmyndighet, SIDA, för att se hur ekofeministiska åsiktlinjer visar sig. Studien 
visar att dualism, hierarki och dominanslogik förekommer i samtliga länder och att 
den andra ekofeministiska vågen är den mest förekommande, men detta är inte ett 
entydigt svar utan resultatet indikerar på att åsiktlinjerna även förekommer i 
kombination.  
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1. Inledning 	  
Följande avsnitt är uppdelat i bakgrund, problemformulering, syfte och 
frågeställningar. Bakgrunden är ytterligare uppdelad i avsnitt som berör vatten, sanitet 
och genus på olika tillämpningsnivåer.  
 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Vattentillgång och vattenbrist  
Tillgång på rent vatten och sanitet är ett grundläggande mänskligt behov och är därför 
en mänsklig rättighet som numera är internationellt accepterat och fastställt i FN:s 
allmänna förklaring (Globala målen, 2015). Det finns ett tydligt samband mellan 
vattenbrist och fattigdom (Jaeger et al. 2013, 4514). Men begreppet ”vattenbrist" är 
dock omdebatterat, Rijsberman (2006, 6) menar att vattenbrist uppstår när en individ 
inte har tillräckligt med vatten för att tillfredsställa sina basala behov medan 
Mukheibir (2010, 1027) menar att dålig vattentillgång misstas ofta för vattenbrist. I 
sin studie menar han att detta är problematiskt och påverkar vattenförvaltningen 
(Mukheibir 2010, 1027). Mukheibir (2010, 1027-1029) menar vidare att vattenbrist 
många gånger förekommer i vattenrika områden till följd av bristande 
vattenförvaltning och fattigdom. Jaeger et al. (2013, 4507) sammanfattar detta bra och 
skriver i sin artikel att när vattenbrist uppstår så kan det handla om naturliga 
hydrologiska förhållanden, i andra områden kan vattenbrist uppstå som en konsekvens 
av mänsklig aktivitet där det blir svårt att uppfylla efterfrågan.  

UNDP (2006, 3) skriver ”Världens vattenkris har sin rot i fattigdomen, i skeva 
maktförhållanden, och i en vattenförvaltning som gör denna knappa resurs ännu mer 
otillräcklig”. De menar att det finns tre framträdande faktorer som förklarar varför 
bristerna uppträder i en sådan stor omfattning. Det första är politiskt ledarskap och 
avsaknaden av offentlig politik, det andra är fattigdom och det tredje är hushållens 
efterfrågan. Den tredje är dessutom kopplad till ojämställdhet då sanitet generellt 
prioriteras högre av kvinnor än män, vilket har inneburit att detta sällan får genomslag 
i hushållens budgetar (UNDP 2006, 20). Dålig tillgång på vatten och grundläggande 
sanitet är nära kopplat till institutioner och politiska ställningstaganden, vilket har 
missgynnat de fattiga (UNPD 2006, 6). Även organisationen Water Aid (u.å politisk 
orientering) påstår att myndigheter och regeringar inte satsar tillräckligt med resurser 
på vatten och sanitet. I Afrika söder om Sahara (Sub-Sahara) råder det ekonomisk 
vattenbrist, det vill säga det finns vatten men det är inte tillgängligt för befolkningen, 
speciellt de fattiga (UNESCO 2012, 125). Forskning tyder på att dålig tillgång till 
vatten och sanitet påverkar kvinnor negativt både fysiskt och psykiskt (Reddy och 
Snehalatha 2011, 390). 
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1.1.2 Vatten, sanitet och genus 
Rydhagen (2013, 55) påstår i sin bok att vattensituationen i världen har en stark 
koppling till frågor om jämställdhet och genus. Vatten- och sanitetskrisen drabbar de 
fattiga hårdast då de har begränsade möjligheter att förbättra sin vattentillgång och 
sanitet (UNDP 2006, 12). Generellt sett drabbas kvinnor och flickor i större 
utsträckning av fattigdom än män och pojkar (UNICEF 2017). År 1995 hölls en 
konferens i Beijing, där kvinnornas roll mot en hållbar framtid och förvaltning av 
miljön uppmärksammades (UN women, u.å). 

Traditionellt sett i många delar av världen är det kvinnornas och flickornas 
uppgift att hitta och hämta vatten. Många gånger innebär detta långa vandringar i 
utmanande terräng, detta resulterar i förlorade skol- och arbetsdagar och begränsad 
möjlighet till egenmakt och att aktivt delta i samhället (Water aid u.å. Vatten). 
Avsaknaden av lättillgängligt vatten är påtaglig och kvinnorna hamnar i en utsatt 
situation i samhället. Dålig vattentillgång och sanitet är även en större hälsorisk för 
kvinnor än för män (Water aid, u.å. Kvinnors rättigheter). Kvinnor som saknar 
tillgång till god sanitet och hygien har en förhöjd risk för bland annat toxic shock 
syndrome (TSS), vaginala infektioner, dysmenorré och högre dödlighet. Kvinnor 
löper även större risk för infektioner och hemorrojder kopplade till fekalie- och 
urinretention. Detta uppstår då kvinnor som saknar tillgång till toaletter, oftast får gå 
långa sträckor för att göra sina behov (Winter & Barchi 2016, 292). Vid brist på 
toaletter i området tvingas befolkningen göra sina behov i de fria. I vissa fall väntar 
kvinnorna tills att det har blivit mörkt för att inte bli sedda. Men att gå hemifrån mitt i 
natten för att hitta en privat plats att utföra sina behov medför allvarliga risker att 
utsättas för sexuella trakasserier och överfall (Winter & Barchi 2016, 292). 
Kvinnoförtrycket blir ännu tydligare när kvinnor och flickor menstruerar. Flickor får 
stanna hemma från skolan, i värsta fall lämna utbildningen helt då de inte har 
möjlighet att byta mensskydd och hålla en bra hygien. Detsamma gäller för kvinnor i 
yrkeslivet. Vatten och toaletter är därmed viktiga för att undvika risken för sjukdomar 
och infektioner (Water aid, u.å. Kvinnors rättigheter). Mens är i många sammanhang 
också tabubelagt, ämnet är privat och omgärdat av skam och stigma vilket har lett till 
att kunskapen om mens i samhället ofta är låg. Kvinnor som har mens anses ofta vara 
smutsiga och orena. (Water aid, u.å. Mens) Många kvinnor dör av infektioner efter att 
de har fött barn på grund av att de inte funnits tillgång till rent vatten (Water aid, u.å. 
Kvinnors rättigheter). Bättre tillgång till rent vatten, sanitet och jämställdhet är 
avgörande för många kvinnor världen över.  

Feminism i sig handlar om att kvinnor ska få samma politiska, sociala, 
ekonomiska och juridiska rättigheter och möjligheter som män. Ekofeminismen 
menar att det finns ett samband mellan förtrycket av kvinnor och miljödegradering.  
Buckingham (2015, 846) förklarar att kvinnorna är mer beroende av miljön, speciellt 
då det är de som utför hemmets reproduktiva arbete, exempelvis att hämta vatten, ved 
för att laga mat, tvätta, städa, med mera. Detta syns tydligast i de rurala områdena i 
stora delar av världen.  
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1.1.3 Globala kopplingar  
Jämställdhetsfrågan och dess kopplingar till miljön samt vatten och sanitet är en 
viktig fråga att lyfta för att ta hänsyn till de ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekterna i hållbarhetsarbetet världen över. De globala målen som tillhör Agenda 
2030 tar upp både jämställdhet, ingen fattigdom samt god vattentillgång och sanitet 
(UNDP 2015). Vatten anses dessutom vara en nyckelkomponent för att bekämpa 
fattigdom (Reid and Vogel 2006; UN 2006 refererad i Mukheibir 2010, 1027). Som 
tidigare nämnt är tillgång på rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet, detta gör 
det också till en internationell angelägenhet (Maganda 2016, 687-688). 
Globaliseringen sammanlänkar olika delar av världen, vilket gör att sociala problem 
sällan är avgränsade till det lokala sammanhanget (Righard 2013, 137). Tillgång på 
rent vatten och god sanitet är i och med i de globala hållbarhetsmålen och FN:s 
allmänna förklaring en internationell angelägenhet (Maganda 2016, abstract). Den 
patriarkala samhällsstrukturen har förekommit och förekommer i nästan alla 
samhällen på ett eller annat vis (Meehan 2000, 39). Genom att födas in i en kultur 
tilldelas man olika roller. Att födas med ett visst kön ger olika möjligheter i livet, och 
ibland olika rättigheter. John Stuart Mills menar att kvinnoförtrycket är ett stort 
problem då halva befolkningens kapacitet inte tas tillvara på (Löwegren, juli 2017).  

När det pratas om att stärka de utsattas positioner i samhället, speciellt fattiga 
kvinnor, så pratar vi om dem som att de är beroende av utomstående hjälp exempelvis 
bistånd. De ses som offer snarare än aktiva agenter i samhället med medborgaransvar 
(Heugh 2011, 93). 
 

1.2 Problemformulering 
Trots att fattigdomen har minskat i delar av världen så verkar den bestå i Sub-Sahara 
(The World Bank, 2011), detta är i sin tur kopplat till möjligheten till förbättrad 
tillgång på vatten och sanitet. Enligt Water aid (u.å. statistik och fakta) bor nästan 
hälften av alla människor som saknar rent vatten i Afrika söder om Sahara. Då 
tillgång till vatten och sanitet är en mänsklig rättighet och internationell angelägenhet, 
som tidigare nämnts, kommer denna studie att fokusera på den svenska 
biståndsmyndigheten, SIDA, och dess relation till Sub-Sahara. SIDA är en myndighet 
och har därmed politiskt inflytande, Meehan (2000, 39) menar det är viktigt att de 
med politiskt inflytande är medvetna om icke jämställda strukturer för att kunna 
åtgärda problemet om dominans och förtryck. SIDA ska vidare fungera som en 
plattform mellan moral och praktiska åtgärder och jobbar på uppdrag av Sveriges 
riksdag och regering för att minska fattigdom i världen. De ska föra ett arbete mot att 
uppfylla de globala målen och Agenda 2030. (SOU; FI 2016:01, 21) 

Då kvinnor drabbas hårdare av bristande tillgång på vatten och sanitet, 
fattigdom samt miljödegradering kommer jämställdhetsaspekten vara central för 
denna studie (Buckingham 2015, 846). Ekofeminismen menar att det finns ett 
samband mellan degradering av miljön och förtrycket av kvinnor. Buckingham (2015, 
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849) skriver i sin studie att ekofeministiska organisationer har fått mer inflytande 
internationellt men trots detta så är problem med icke jämställda samhällsstrukturer 
och miljö fortfarande inte lösta, i vissa fall har det till och med blivit värre. Av den 
anledningen är det viktigt att problematisera och lyfta frågan. Den ekofeministiska 
teorin har dock under tidens gång utvecklats och idag finns det flera inriktningar med 
olika åsiktlinjer och kritik (från både extern och intern).  
 

1.3 Syfte  
Syftet är att granska internationella maktstrukturer som påverkar tillgång till vatten 
och sanitet för fattiga kvinnor i Sub-Sahara, samt vilka åsiktslinjer som är de mest 
framträdande hos SIDA. För att åtgärda kvinnoförtryck behövs dessa strukturer 
medvetandegöras och explicitgöras i samhället (Torpman 2017, 321). Genom att göra 
en text- och innehållsanalys kommer denna studie att undersöka vad dokumenten 
uttrycker, hur de uttrycker något, vilka begrepp och språkliga beteckningar som 
används. På så vis blir det möjligt att beakta både det som texten nämner och inte 
nämner, samt beakta manifesta men även latenta åsiktslinjer. För att undersöka 
maktstrukturer, miljöpåverkan och vatten och sanitetssituationen kommer följande 
frågor undersökas.  
 

1.4 Frågeställning  
- Vilka åsiktlinjer av ekofeminismen är de mest framträdande bland SIDA-

dokumenten och vad kan detta innebära för kvinnorna och vatten- och 
sanitetssituationen enligt teorin? 

 

2. Teori 
Eftersom att teorin är central i denna undersökning inleds denna del med ideologi och 
innebörden av begreppet, sedan kommer en förklaring på hur ekofeminismen grundar 
sig i miljörättvisa. Denna del avslutas sedan med ett avsnitt som förklarar 
ekofeminismens olika vågor och dess ståndpunkter. Avsnittet förklarar hur dessa 
vågor definierar jämställdhet, hur de förklarar och problematiserar uppkomsten av 
icke jämställda relationer samt vilken lösning de föreslår.  
 

2.1 Ideologi 
Med ideologi menas föreställningar om hur ett samhälle fungerar eller hur samhället 
borde fungera alternativt hur något i samhället borde vara (Bergström och Boréus 
2017, 63). Fairclough (1992, refererad i Jörgensen och Phillips 2000, 79) menar att 
det finns en stark koppling mellan ideologi och makt då det finns olika 
dominansrelationer i samhället. Elinor Ostrom (et al. 2000, refererad i Łapniewska 
2016, 133) resonerade om hur ett samhälle behöver fungerar för att medborgarna ska 
lyckas förvalta gemensamma resurser på ett hållbart sätt. Hon höll med Garrett Hardin 
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(1968 refererad i Łapniewska 2016, 133) om att ”allmänningens dilemma” kan leda 
till degradering av miljön, men hon menar vidare att lokala aktörer kan överkomma 
det lokala dilemmat tillsammans genom gemensamma resurser (common pool 
resources). Detta är relevant då kvinnor är/ska vara en lokal aktör i det lokala 
sammanhanget och de kan/ska vara en del av lösningen på den gemensamma 
resursen. För att nå detta krävs tillit och samarbete, och jämställda relationer är 
troligtvis en god förutsättning för denna typ av lösning (Łapniewska 2016, 133).  

Fairclough (1992, refererad i Jörgensen och Phillips 2000, 79) menar att 
ideologierna bidrar till produktion, reproduktion och transformation av den rådande 
diskursen. Fairclough refererar till Gramsci (1967, refererad i Jörgensen och Phillips 
2000, 80) och menar att den rådande diskursen har nått hegemonisk status, men denna 
status är inte stabil utan den skiftar, detta kallar Fairclough för hegemonisk kamp 
(Jörgensen och Phillips 2000, 80). Även om det här refereras till Fairclough som 
starkt förknippas med diskursanalys, kommer det att i denna studie att göras en text- 
och innehållsanalys.  
 

2.2 Ekofeminism; en gren inom miljörättvisa 
Ekofeminism är en miljöpolitisk teori inom miljörättvisa. Miljörättvisa i sig handlar 
om att finna åtgärder som kan implementeras på ett rättvist sätt (Torpman 2017, 310).  
Åtgärder tenderar att slå olika hårt mot olika samhällsgrupper, många gånger beror 
det på vart de bor och rådande geologiska förhållanden samt vilka resurser de har i 
form av ekonomiska förutsättningar (Torpman 2017, 305). I grunden handlar 
rättvisefrågan om distribution, i miljösammanhang handlar detta om att alla på jorden 
ska dela på gemensamma naturresurser som exempelvis vatten, luft och skog 
(Torpman 2017, 305). I sökandet efter rättvisa åtgärder menar Torpman (2017, 306) 
att det finns flera framträdande faktorer vid analys av distributionsfrågor, en av dessa 
är jämlikhetsaspekten. I princip alla moralteorier berör jämlikhet på ett eller annat vis 
då dessa utgår från att alla ska behandlas lika (Torpman 2017, 306). Denna studie 
kommer att rikta in sig på jämlikhet i form av jämställdhet. Med andra ord, 
rättvisefördelning av resurser mellan kvinnor och män. Tanken med miljöpolitiska 
teorier är att de ska koppla ihop moralteorier och miljöåtgärder i praktiken (Torpman 
2017, 309). Detta leder i sin tur studien in på ekofeminism. Enligt Karen Warren 
(2010, refererad i Torpman 2017, 319) sker kvinnoförtrycket strukturellt och menar 
att problemet har med vår världssyn att göra. Problematiken består i stora drag av tre 
komponenter; det dualistiska perspektivet (tvådelning, exempelvis kvinnor och män i 
motsatta kategorier), det hierarkiska perspektivet (den ena står över den andra) och 
dominanslogiken. Warren (2010, refererad i Torpman 2017, 320-321) menar att det är 
lätt att slå ifrån sig dessa premisser eftersom att ingen skulle anta sig dessa medvetet 
och explicit men problemet ligger i att människor bär med sig dessa premisser 
strukturellt och implicit.  
 



	   	   	  
	  

	   9	  

2.3 Ekofeminism som miljöpolitisk teori   
Ekofeminism som miljöetisk gren kombinerar feministiska ställningstagande och 
miljöhänsyn. Vissa sociala strukturer gynnar olika samhällsgrupper olika mycket, 
ibland på bekostnad av andra samhällsgrupper. Inom ekofeminismen handlar detta om 
att männen gynnas på bekostnad av kvinnan. Denna teori grundar sig i idén om att 
kvinnor utsätts för dubbla förtryck, det vill säga kvinnoförtryck och exploatering av 
miljön, samt att dessa två har ett samband (Borgegård 2003). Fokus inom teorin ligger 
på samhällets olika hierarkier och dominansförhållanden och kopplar detta till 
patriarkatet som i sin tur anses vara destruktiv. För att lösa miljöproblemen på ett 
rättvist och inte minst jämställt sätt krävs åtgärder för både dominans och förtryck. 
Patriarkatet är den ursprungliga formen av förtryck, detta avspeglar sig även i hur 
människor förtrycker naturen. Därmed förs resonemanget att kvinnoförtrycket måste 
åtgärdas för att lösa miljöproblemen (Torpman 2017, 318).   

Ekofeminismen förekommer i tre vågor som i sin tur har flera inriktningar, 
bland annat liberal feminism, marxistisk feminism, radikal feminism med mera 
(Torpman 2017, 322). Denna studie kommer endast att fokusera på de tre vågorna för 
att representera ekofeminismen i stora drag. De olika vågorna innehåller olika 
åsiktslinjer och uppkom vid olika tillfällen i kronologisk ordning. Den första vågen 
verkade mellan 1700-talet fram till 1960-talet och präglas av det liberala perspektivet, 
även kallad likartsfeminism. Denna våg är dock inte lika starkt kopplad till natur och 
miljö som de senare två. Den framträdande åsikten är att det inte är någon märkvärdig 
skillnad på kvinnor och män och att de båda är lika kompetenta och lämpade till att ta 
del av det offentliga rummet (Torpman 2017, 322). Detta perspektiv verkar för att 
bekämpa diskriminering, att alla ska ha samma möjligheter oavsett vilket kön de äger. 
Forskning visar att i samhällen där kvinnor och män har relativt samma rättigheter 
och möjligheter sker fattigdomsbekämpning snabbare och välmående bland invånarna 
förhöjs (Sylvia Chant 2003 refererad i Łapniewska 2016, 133). Denna våg hämtar 
inspiration från den marxistiska feminismen och menar att förtrycket av kvinnor har 
uppstått i och med att de historiskt sätt har varit försatta i osjälvständiga och 
oavlönade sysslor, exempelvis hemmasysslor. Detta ledde i sin tur till att kvinnor inte 
hade någon äganderätt och de blir beroende av och får förlita sig på männen, alltså 
försätter detta kvinnan i en underordnad position. Den naturliga lösningen enligt detta 
perspektiv blir att kvinnor måste få utöva oberoende sysslor, alternativt att 
kvinnosysslor synliggörs och avlönas (Torpman 2017, 322). Men att eftersträva 
männens beteenden och egenskaper kan anses vara problematiskt ur ett annat 
perspektiv. Detta leder oss in på nästa våg.  
 Den andra vågen växer fram runt 1960-1970 talet och präglas av 
särartsfeministiska åsiktslinjer (Torpman 2017, 323). Denna våg tar större hänsyn till 
natur och miljö, och vissa menar att det är här som ekofeminismen egentligen tar sin 
fart (Moore 2011, 14). De menar att man bör sträva efter att separera och hylla 
kvinnan för den hon är snarare än att anamma männens uppträdande. Den mest 
extrema inriktningen, radikal feminism, menar att kvinnor är bättre lämpade att styra 
samhället än vad männen är och menar att kvinnor har naturligt en närmare relation 
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till naturen (Buckingham 2015, 846). Under tiden som männen har styrt och utvecklat 
samhället har flera miljöproblem uppträtt, exempelvis är kemikalieindustrin och 
exploatering är utvecklade och orsakade av män (Torpman 2017, 323).   
Ekofeminismen blev under 1960-1970 talet hyllad av den mångfald av anhängare som 
den hade och man pratade om ett globalt systerskap (Moore 2011, 12). Men när teorin 
skulle sättas i praktik (genom aktivism) började kritiken att ramla in, främst från dess 
egna anhängare (Moore 2011, 8). Ekofeminism hade exempelvis en helt annan 
betydelse och innebörd för kvinnor i syd än vad den hade för västvärldens kvinnor 
(Heugh 2011, 95). Forskning indikerar på att ekofeminism är populär inom den 
akademiska världen, där den verkar som teori men i praktiken, genom 
gräsrotaktivism, är den frånvarande då det saknas data för dessa aktiviteter (Moore 
2011, 12). Även detta perspektiv har sin kritik; den andra vågen vidhåller även den 
dualistiska hierarkin, fast på omvänt vis, vilket den tredje vågen problematiserar. 

Den tredje vågen växer fram med betoning på att respektera mångfald och 
kontextualitet (Torpman 2017, 324). Moore (2011, 14) menar att ekofeminismen 
växer fram i andra vågen med det är förmodligen i denna våg som den ekologiska 
aspekten syns mest. Sadegh et al. (2015, 31) tar upp kvinnors engagemang som 
medborgare och referera till Scannell and Gifford (2013) vars studie visar att kvinnor 
tar större ansvar och är mer engagerade när det kommer till att konfrontera 
klimatförändringarna. Det är möjligt att kvinnor är mer engagerade i andra 
miljöfrågor också. Den tredje vågen anser att förtryck av både kvinnor och natur är av 
samma slag. Båda befinner sig under en dominansrelation. De förespråkar ett 
tänkande som är kontextuellt, pluralistiskt och inkluderande samt holistiskt. Med 
kontextuellt menar de att ekofeminismen ska undvika abstrakt och universellt etiskt 
resonerande, detta är att bortse från viktiga och verkliga aspekter (Torpman 2017, 
324). Moore (2011, 16) refererar till Anna Lowenhaupt Tsing’s som skriver ”as soon 
as we let go of the universal as a self-fulfilling abstract truth, we must become 
embroiled in specific situations”. Lösningen ligger alltså i att komma bort från 
abstrakta definitioner och istället agera på lokal nivå för att komma med konkreta 
lösningar. Pluralistiskt och inkluderande handlar om att respektera skillnader och 
mångfald. Holistiskt innebär att människan är en del av naturen, det innebär att vi är 
oskiljbara från miljön och därför bör anamma natursynen (Torpman 2017, 324).  
 
 

3. Metod  
Denna del kommer att först förklara text- och innehållsanalys generellt och sedan 
kommer valet av datamaterial att presenteras. Denna del avslutas med att beskriva hur 
text- och innehållsanalysen är anpassad och har använts till denna studie. 
 

3.1 Text- och innehållsanalys  
Metoden kommer att bestå av en kombination av innehålls- och textanalys. 
Innehållsanalysen kommer att räkna antal träffar av sökord, medan textanalysen 
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erbjuder ett djupare intryck av texten. Kombinationen gjordes då syftet var att beakta 
både det latenta och manifesta. Innehållsanalysen i denna undersökning är av 
kvantitativ form då analysen delvis går ut på att räkna ord. Denna del är deduktiv då 
det kommer att finnas ett antal förbestämda sökord, men det kommer även under 
sökningens gång att generera fler ord då retoriken och ordvalen kan skilja sig mellan 
dokumenten. Antal träffar per ord och per land sammanställs i en tabell (se nedan). 
Innehållsanalysen gör det möjligt att notera de sökord som är mest närvarande, men 
även frånvarande, genom kontextläsning och kodning går det eventuellt att hitta en 
förklaring till detta.  

Textanalysdelen kommer att följa ett kodningsschema (se nedan), vid 
ordsökningen kommer kontexten att läsas för att bedöma om meningen eller citatet 
stämmer in på någon kod. Kodningen är induktiv då kategorierna och koderna är 
förbestämda utifrån teorin och den kommer att ske på samma sätt i de olika länderna. 
Kodningen kräver kontextläsning för att få en uppfattning om vad som indikeras på. 
Detta kommer att ske genom att meningar och citat kommer att få en eller flera koder 
som sedan sammanställs. Om meningen eller citatet pekar på flera koder samtidigt 
kommer det att lämnas en kommentar, detsamma gäller om meningen eller citatet 
endast uppfyller koden till vis del. Kodningen och ordsökningen kommer att ge olika 
indikatorer som sedan kommer att analyseras utifrån teorin. 
 

3.2 Urval och empiri  
Datamaterialet som denna studie omfattar är dokument som publicerats av SIDA. 
Dessa dokument valdes då SIDA som myndighet ska knyta an moral och praktiska 
åtgärder och på så vis är den passande för den ekofeministiska teorin. Som myndighet 
har SIDA även ett politiskt inflytande och då är det, som det nämndes i bakgrunden, 
också viktigt att de är medvetna om icke jämställda strukturer för att åtgärda 
problemet om att kvinnor och män inte har samma tillgång till makt (Meehan 2000, 
39). SIDA finansierar olika projekt för att bekämpa fattigdom, bland annat projekt för 
förbättrad vatten- och sanitetstillgång, och därför var deras dokument relevanta. 
Materialet består av fem jämställdhetsdokument som berör länder i Afrika söder om 
Sahara. Datamaterialet hittades på SIDAs hemsida under publikationer. De utvalda 
dokumenten ska fungera som underlag (funktion) för SIDA (mottagare), och 
kommande projekt (kontext) i dessa länder. Det svenska vatten- och sanitetsbiståndet 
till Afrika söder som Sahara började gå upp år 2002 och biståndet var som högst 
mellan åren 2007 och 2009 (Open aid u.å). Därför valdes det att studera 
dokument/material från tidsintervallet 2002 – 2009. Men för att undersöka möjlig 
närvaro av en tidsaspekt valdes även ett dokument från 1999. Framställningsformen 
av dokumenten är av det berättande slaget och beskriver det rådandet läget och till 
viss del utvärderande och argumenterande (Hellspong 1997, 21). De ord som 
användes i analysen presenteras i resultatdelen. Även vatten och sanitet är en viktig 
aspekt för denna studie, för att se om dokumentet var lämpligt söktes det på sökorden 
”Water”, ”sanitation”, ”women” och ”gender”. Nedan presenteras urvalet av 
datamaterial för studien.  
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• Towards Gender Equality in Tanzania 1999 (skrevs av Bonnie Keller och 

publicerades av SIDA) 
• Towards Gender Equality in Mocambique 2002 (skrevs av Edda Van Den 

Bergh Collier 2000 och publicerades av SIDA 2002) 
• Towards Gender Equality in Ethiopia 2003 (skrevs av Haregewoin Cherinet 

och Emebet Muligeta och publicerades av SIDA) 
• Towards Gender Equality in Mocambique 2007 (skrevs av Edda Van Den 

Bergh Collier och publicerades 2007)  
• Sida Gender Country Profile – Zambia 2008 (skrevs av den svenska 

ambassaden och publicerades av SIDA 2008)  
 

3.3 Tillvägagångsätt  
Ordsökningen omfattade 43 ord, exklusive böjningar i singular och plural. Vissa 
sökord är neutrala medan andra är mer avsedda för att se om de tillhör en 
ekofeministisk våg. Neutrala ord kan exempelvis vara ”issue”, “effective”, 
”solution/resolution” medan icke-neutrala ord kan vara exempelvis”holistic” som hör 
till den tredje vågen eller ”economic power” som kan vara en viktig aspekt i den 
första vågen. En del av sökorden är naturrelaterade ord, om dessa förekommer 
frekvent eller är helt frånvarande kan de vara en indikator på om texten tillhör första 
eller tredje vågen. Genom att studera kontexten för ”gender equality” kan det även 
avgöras om resonerandet är konkret eller abstrakt, vilket är avgörande för den tredje 
vågen. Om vissa ord nämns i singular eller i plural ger detta en uppfattning om hur 
komplex situationen är.  
 
Kodningen och ordsökningen kommer att ge olika indikatorer som sedan kommer att 
analyseras utifrån teorin. Dessa indikatorer är;  

• Skillnader mellan kön 
• Likheter mellan kön  
• Skillnader mellan samhällen/kultur  
• Hur framstår kvinnans situation och anknyter situationen till miljö? 
• Hur förekommande är natur och miljö?  
• Finns det ett helhetsperspektiv (holism)?  
• Vad krävs för att komma till rätta? 
• Hur definieras det ”rätta”/jämställdhet? 
• Hur behandlas området vatten och sanitet? 

 
Kodningsschemat är influerat från de modeller som Bergström och Boréus 

(2017, 65) har med i sin bok, tabell 2.2 samt 2.3. Genom detta kodningsschema kan 
uttryck för åsiktlinjernas positioner noteras (Bergström och Boréus 2017, 63).  
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Första vågen – Likartsfeminism 
• 1a – Definition: Kön ska inte spela någon roll 
• 1b – Förklaring/uppkomst: Oavlönade hemmasysslor, osjälvständiga 
• 1c – Lösning: Kvinnor ut i arbetslivet, genom lön blir de självständiga 
• 1d – Framstående: Lika kompetenta, samma egenskaper   

Andra vågen – Särartsfeminism 
• 2a – Definition: Kvinnor har egenskaper som män saknar, därför ska kvinnans position lyftas 
• 2b – Förklaring/uppkomst: Ohållbart samhälle pga. patriarkalt styre  
• 2c – Lösning: Mer samhällseffektivt och hållbart att ta hänsyn till fler egenskaper. Olika egenskaper 

kompletterar varandra 
• 2d – Framstående: Dualism, könsskillnader, hierarki 

Tredje vågen – Mångfald 
• 3a – Definition: Jämställdhet ser olika ut beroende på land, holism, natursyn 
• 3b – Förklaring/uppkomst: Generalisering, abstrakt resonerande, universell definition.  
• 3c – Lösning: Kontextualisera, acceptera mångfald, systemtänk 
• 3d – Framstående: Män och kvinnor skiljer sig och liknar varandra, men det skiljer sig även i 

kontext/sammanhang 
Figur 1. Kodningsschema. Denna figur visar hur de olika åsiktlinjerna skiljer sig åt i hur 
de definierar jämställdhet, hur de förklarar problematiseringen och vad de anser är 
lösningen på icke jämställda samhällen samt vad som är mest framstående för vågen.  

 
 

3.4 Metoddiskussion  
Metoden består av en kombination av text- och innehållsanalys. Innehållsanalysen för 
att räkna förekomsten, men även frånvaro, av sökord. Tanken är att detta ska ge en 
indikation på vad texten fokuserar på. Men när det räknas ord tas de ur sitt 
sammanhang, detta blir problematiskt då ord kan har flera betydelser och på så vis 
påverka studiens validitet. I vissa fall handlar det inte om hur många gånger ett ord 
uttrycks utan hur det uttrycks (Bergström och Boréus 2017, 80). De hade dessutom 
varit svårt att beakta det latenta om man endast studerar det som uttrycks explicit. 
Metoden kompletteras därför med textanalys för kontextläsning. Kodningsschemat för 
kontextläsningen är förbestämd för att ha god reliabilitet, däremot har fler sökord 
genererats när materialitet har studerats. Retoriken och valet av ord kan variera från 
text till text, speciellt när det är olika publikationsår och författare. Dessa två metoder 
följer en hermeneutistisk tradition, det vill säga att tolkningen och mätningen i 
metoden är oskiljbara vilket innebär att resultatet är relativt beroende av personliga 
tolkningar. Vid utformning av metod har det därför lagts stor vikt på avgränsning. 
Fairclought (1992, refererad i Jörgensen och Phillips 2000, 74) menar dock att 
textanalys inte är tillräcklig, utan det är viktigt att ta hänsyn till alla tre dimensioner; 
text, produktion och konsumtion av text (diskursiv praktik) samt den sociala 
praktiken. 

Det hade varit en mer adekvat och generaliserbar jämförelse mellan 
dokumenten/datamaterialet om det var samma typ av dokument över tid. Men detta 
fanns inte tillgängligt och därför kommer det att vara olika dokument men från 
samma region (Sub-Sahara) och samma myndighet, SIDA, samtliga dokument 
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kommer även att beröra ländernas nationella jämställdhetssituation. Av den 
anledningen blir även resultatet av tidsaspekten svag, däremot kan resultatet uppfattas 
som en indikation.  

Trots valet av ekofeministisk teori kommer denna studie inte att mäta 
degradering av miljön, utan fokusera på den sociala aspekten där naturresurser spelar 
en stor roll. Informationen som fanns tillgänglig begränsar underlaget och resultatet. 
Det hade vart önskvärt att ha projektdokument över tid för att se hur SIDA tillämpar 
feministiska ståndpunkter i praktiken, då teorin syftar till att sammanlänka 
moralteorier och praktiska miljöåtgärder. Tanken var till en början att studera projekt i 
olika länder som sträcker sig över bestämda år (2002 när biståndet för vatten och 
sanitet ökade för regionen Sub-sahara, samt åren 2006 och 2009 när biståndet var som 
högst). När SIDA finansierar ett projekt ska antingen en miljökonsekvensbeskrivning 
(EIA) eller en miljöbedömning (ESIA) upprättas. Då miljöpolitiska teorier riktar sig 
till att studera hur moralteorier och praktiska åtgärder kan samverka hade det vart 
önskvärt att studera specifika projekt och dess EIA/ESIA. Genom att studera dessa 
dokument som undersöker och observerar samma aspekter och frågor skulle resultatet 
vara mer jämförbart, men även generaliserbart. Tyvärr gick det inte att få tag på dessa 
dokument på grund av att de inte fanns hos SIDA och andra omständigheterna. Det 
övervägdes även att studera olika projekts utvärderingar, men många av dessa var 
inskannade vilket gjorde de omöjligt att söka på antal träffar för sökorden via datorn. 
Det hade tagit mycket tid att räkna dessa för hand då det är långa dokument och hade 
lämpat sig bättre för valet av teori, som handlar om att integrera moralteorier och 
praktiska miljöåtgärder.  
 
 

4. Resultat 
Denna del presenterar resultaten i två tabeller. Den första tabellen är resultatet av 
innehållsanalysen och dess sökord och den andra tabellen är resultatet av textanalysen 
och dess kodning.  
	  

Tabell 1. Resultat av innehållsanalysen. Tabellen presenterar sökorden och dess träffar i 
ländernas jämställdhetsdokument 
 Sökord Tanzania 

1999 
64 Sidor 

Mozambique 
2002 
60 Sidor  

Ethiopia 
2003 
60 Sidor  

Mozambique 
2007 
74 Sidor 

Zambia 
2008 
64 Sidor  

Relation 
mellan kön  

Gender roles 5 23 0 3 12 
Gender equality 36 24 21 63 9 
Gender-based 4 6 1 8 19 
Gender-sensitive 1 1 1 1 9 
Gender-biased 0 0 1 0 1 
Gender-segregated 0 0 0 1 0 
Character/istic/ized 5/2/0 20/7/12 1/0/3 1/4/6 0/1/1 
Gender difference 1 2 0 2 0 
Same/similar/simila
rities  

17/2/0 9/3/0 14/8/0 20/8/0 20/2/0 
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Different  14 26 10 15 15 
Natur Environment 14 1 53 24 8 

Water 23 36 35 42 6 
Holistic 0 0 0 0 0 
Natural 4 3 3 8 1 
Natural resource 1 12 15 9 4 
Nature 2 1 0 2 2 
Biodiversity 0 0 3 0 0 
Biological  0 3 3 0 4 
Land degradation 2 0 3 0 0 

Samhälle  Culture 4 7 14 26 8 
Work 57 46 21 20 10 
Reproductive  12 1 0 0 0 
Income  25 20 8 11 19 
Employment  23 18 23 13 15 
Structure  3 21 11 3 3 
Infrastructure  2 6 2 16 6 
Government  59 39 41 62 43 
Governance  2 6 26 3 1 
Participation  30 28 32 23 17 
Prerequisite  1 0 1 0 1 
Strategy/ies 1/14 8/9 21/22 32/21 5/2 
Measure/s  2/2 7/10 1/8 5/20 5/6 
Issue/s 61/50 41/39 70/48 56/37 41/32 
Problem/s 20/13 10/3 57/42 14/11 15/9 
Resolution/resolve 1/0 5/1 1/0 3/2 0/0 
Solution/s 3/2 7/1 0/0 3/0 17/0 
Context  12 4 5 10 1 
Complex 2 0 1 2 2 
Competence 1 0 6 0 0 
Complement  0 4 0 1 1 
Effective  0 8 12 11 2 
Home  9 9 3 4 3 
Empower 26 7 9 18 4 
Power	   11	   18	   7	   19	   13 	  
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Tabell 2. Resultat av textanalysen. Nedan presenteras antal träffar på åsiktlinjernas 
koder i ländernas jämställdhetsdokument.  
Åsiktslinjer 
och koder 

Tanzania 
1999 

Mocambique 
2002  

Etiopien 
2003 

Mocambique 
2007 

Zambia 
2008 

Första vågen      
1a Definition 11 11 22 18 23 
1b Förklaring  18 18 11 9 6 
1c Lösning 6 17 9 19 5 
1d Framstående 9 5 17 0 3 
Andra vågen      
2a Definition 14 18 21 30 14 
2b Förklaring 16 24 20 17 16 
2c Lösning 15 10 28 9 9 
2d Framstående 10 27 29 12 27 
Tredje vågen      
3a Definition 14 23 28 26 8 
3b Förklaring 15 11 18 18 15 
3c Lösning 12 14 15 19 4 
3d Framstående 2 4 4 7 2 

 
 

5. Analys  
Denna del presenterar analysen av resultatet för varje land. Analysen förklarar antalet 
träffar på sökord och koder. Analystexten nedan refererar till koderna på olika vis, i 
de fall som koderna skrivs inom parantes och utan text beror detta på att texten innan 
förklarar koden. I de fall som hela kodtexten inte skrivs ut beror detta på att meningen 
eller stycket endast berör koden i en viss mån/aspekt.  

I slutet av denna del finns en kort sammanställande text och sedan en tabell 
som visar det sammanställda resultatet av vilken våg som är den mest förekommande 
i de olika dokumenten.  
 

5.1 Tanzania 1999 
Denna text identifierar hur genusfrågan ser ut och behandlas i Tanzania. Författaren 
förklarar bland annat hur samhällets utveckling får betydande genusrelaterade 
konsekvenser men även vilka åtgärder som genomförs. Tidigare genusdokument har 
försett Tanzanias genusprofil med viktig data som skildrar kvinnors och mäns 
situationer i samhället och identifierar därmed kvinnornas underläge. Denna text 
riktar sig in på relationen mellan kvinnor och män då författaren menar att könsroller 
är en social konstruktion av medborgarnas identiteter. Syftet med denna text var att 
öka förståelsen av hur dessa konstruktioner uppstår. De identifierade och prioriterade 
genusproblemen som författaren lyfter fram är delvis baserade på tidigare 
genusprofiler och dess data men även genom deltagande metoder, exempelvis 
workshops.  

Ordsökningen visar att de mest förekommande orden i dokumentet för 
Tanzania (1999) var “work”, “income”, “employment”, “participation”, ”empower” 
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samt “government”. Detta ger en indikator på att detta ligger i fokus när texten 
behandlar jämställdhet. Det framkommer att landet upplever flera problem som 
påverkar könsskillnaderna signifikant, exempelvis ökat glapp mellan fattiga och rika, 
ökad urbanisering, minskade arbetstillfällen, utbildning och vatten. Kontextläsningen 
visade att traditionerna är starka i landet vilket enligt detta dokument innebär att 
männen inte hjälper till med hemmasysslor. Kodningen indikerar på att andra vågen 
är den mest framträdande i denna text. 
 

5.1.1 Svag jämställdhetsutveckling  
Att kod 1b (oavlönade sysslor, osjälvständiga) fick många träffar handlade dock inte 
om att kvinnorna var totalt osjälvständiga utan om att kvinnorna är överbelastade med 
både reproduktivt och produktivt arbete. Kvinnorna får dessutom dålig ersättning för 
det produktiva arbetet i jämförelse med männen på arbetsmarknaden, vilket indikerar 
på kod 2d (dualism). I detta fall verkar inte jobb har gjort kvinnorna i landet mer 
självständiga utan det har tvärtom gjort att kvinnorna inte har mycket tid till över till 
annat, som exempelvis att ta del av det offentliga rummet. Resonemanget stämmer 
delvis in på första vågen då betalt arbete hade kunnat vara lösningen på 
jämställdheten, men detta kräver högre löner för att kvinnorna ska få möjlighet att 
konkurrera med männen. Det framkommer i texten att männen många gånger är 
medvetna om kvinnornas överbelastning av arbete. Samtidigt är männen oförmögna 
att erbjuda lösningar på detta, speciellt om de inkluderar dem själva. Kod 1b 
(oavlönade hemmasysslor, osjälvständiga) dök även upp i sammanhang där det 
diskuterades om att kvinnorna inte har rätt till att ärva, därmed påverkas rätten att äga 
och på så vis blir kvinnorna beroende av männen.  

Jämställdhetsutvecklingen går trögt på grund av det manliga styret och att 
kvinnor sällan kommer till tals. I dessa sammanhang var sökorden ”empower” och 
”participation” vanligt förekommande ord. Kodningen ligger i linje med 
ordsökningen och påvisar att lösningen anses vara att stärka kvinnans position så att 
hon kan delta mer i samhället och dess offentliga rum. Enligt dokumentet har flera 
initiativ tagits för att stärka kvinnans position och öka deltagandet i lokala kommittéer 
för förvaltning av vatten och sanitet. Det framkommer dock att det har varit svårt att 
få kvinnorna att delta. Detta indikerar på att de är önskvärt att kvinnor deltar men det 
verkar finnas hinder. I ett område där vatten och sanitetssituationen var pressad, blev 
kvinnorna tillfrågade varför de inte deltog. Kvinnorna svarade att det fanns flera 
anledningar och en av dessa var att de behöver deras mäns tillstånd. Detta indikerar på 
patriarkala strukturer, det vill säga dominans och hierarki, som hindrar kvinnan från 
att delta i samhällsutvecklingen och att komma till tals när det kommer till att förvalta 
vatten och sanitet. Detta passar väl in på andra vågen som menar att förklaringen till 
ett ohållbart samhälle är på grund av manligt styre (kod 2b). Författaren förklarar 
även att åtgärderna hittills har handlat om att kvinnorna fått stärka sig själva på så vis 
att jämställdhetsarbetet i landet riktar sig till att träna kvinnor i genustänk, vilket 
problematiseras i texten eftersom att männen också behöver inkluderas i denna 
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process för att nå ett hållbart resultat. Dessutom handlar åtgärderna om att lindra 
kvinnornas arbetsbelastning snarare än att reformera genusrelationerna.  

 

5.1.2 Miljö – En aktuell fråga  
Det framkommer i dokumentet att tillgång till mark och naturresurser, så som vatten 
är en av mest aktuella frågorna i landet. När det förs olika resonemang i dokumentet 
berörs ofta flera ekonomiska och sociala aspekter vilket indikerar på ett systemtänk. 
De ekologiska aspekterna tas till viss del upp i dokumenten, speciellt ordet 
“environment”, men resonemanget utvecklas inte i ekologisk bemärkelse. Det förs 
heller inget resonemang om att kvinnoförtrycket måste lösas för att lösa 
miljöproblemen däremot erkänner de ett samband mellan miljöproblemen och 
jämställdhetsfrågan, och det sambandet är fattigdom. Tredje vågen är alltså till viss 
del närvarande i ordsökningen däremot visar kodningen och kontextläsningen att 
kopplingen till natur och miljö är ytlig.  
 

5.1.3 Makten ligger hos regeringen 
Ordsökningen visar även att ”government” förekommer betydligt fler gånger än 
”governance”, vilket förklarar antal träffar på koderna 3a (jämställdhet ser olika ut 
beroende på land, holism, natursyn) och 3b (generalisering, abstrakt resonerande, 
universell definition). Det är tydligt att makten ligger hos centralmakten, och 
åtgärderna som vidtagits i landet är jämställdhetspolicys. Detta blir lätt abstrakt och 
otydligt och medför därför en risk om att inget händer. Författaren för exempelvis 
resonemanget att landets regering ska ändra lagen så att alla står lika inför den, det är 
en sak. En annan sak är att få folk att förstå den och kunna kräva sin rätt. Detta 
indikerar på att även om man genomför stora reformer så finns det risk att det inte når 
invånarna och problemet kommer att kvarstå. Även följande resonemang indikerar på 
centralmakt. I texten framkommer det att för att invånarna ska få goda 
försörjningsmöjligheter krävs utbildning, god hälsa och andra basala behov så som 
tillgång rent vatten, sanitet och transport. Författaren menar att en del av lösningen i 
fattigdomsbekämpning och är att tillhandahålla sociala tjänster så att invånarna kan 
utbilda sig och hålla sig friska och på så vis kan de jobba mer produktivt. Däremot har 
regeringen reducerat det ekonomiska stödet för dessa basala behov, vilket i sin tur 
påverkar befolkningen och samhällets utveckling.  
 
 

5.2 Mocambique 2002 
Syftet med denna text var att synliggöra genusförhållandena, det vill säga, lyfta fram 
kvinnors svaga samhällsposition och männens maktmissbruk. Författaren menar att 
genusrelationer formas av sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värderingar 
och menar vidare att dessa normer och fördomar måste förändras för att nå ökad 
jämställdhet.  
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Utbildning och media lyfts fram som en viktig beståndsdel i utvecklingen 
av samhällets demokrati och jämställdhet. Några av de mest förekommande sökorden 
i detta dokument var “gender roles”, “work”, “gender equality”, “participation” och 
“different”. Det framkommer i kodningen att det råder stora könsskillnader i landet 
och att invånarna förväntas anta olika roller beroende på kön. Den mest framträdande 
åsiktlinjen för detta dokument är därmed andra vågen. 
 

5.2.1 Utbildning ska göra kvinnorna konkurrenskraftiga  
Dokument för Mocambique (2002) skiljer sig från det innan, för Tanzania (1999). 
Texten är mer drastisk, vilket kan vara en indikator för att förtrycket är starkare i 
Mocambique, eller att jämställdhet har fått ett större genomslag i politiken. 
Författaren problematiserar hur traditioner, lagar och normer reproducerar det 
manliga styret och indikerar därmed på stark dualism (kod 2d). Dokumentet 
återkommer flera gånger till åtgärder och förslag på åtgärder för att lyfta kvinnans 
position i samhällshierarkin. Kvinnorna är maktlösa och överbelastade med arbete, 
mycket av kvinnornas arbete är utan monetär ersättning och deras naturliga position 
anses vara i hemmet. Flickor förväntas sedan ta över det reproduktiva arbetet, vilket 
troligtvis innebär att även de kommer att bli överbelastade, författaren lyfter fram att 
det därför är det viktigt att främja kampanjer så att samhället exempelvis bättre kan 
förvalta vatten av både män och kvinnor. Detta stämmer väl in på första vågen och 
kod 1a, det vill säga att kön ska inte spelar någon roll. Det framkommer även att 
utbildning och media anses varar centrala lösningar på icke jämställda relationer. 
Tanken är att högre utbildning kommer att göra kvinnor konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden och få högre ersättning vilket ger dem möjlighet till självständighet 
samt att det reproduktiva arbetet förväntas fördelas mer jämnt och att kvinnorna får 
större inflytande i samhället. Genom ett större inflytande och tillgång till media kan 
effektivare lobbyverksamhet för kvinnors rätt genomföras. Detta förklarar även delvis 
varför andra vågen fick många träffar, det handlade inte om att kvinnorna var bättre 
än männen (radikal feminism) utan att åtgärderna som var riktade till att lyfta 
kvinnans position återkom flera gånger i texten.  
 

5.2.2 Centralstyrning och nationella policys problematiseras  
Tredje vågen uppenbarar sig främst genom indikatorer på systemtänk (kod 3c). 
Sökordet “complex” fick inte många träffar men kodningen indikerar på att 
resonemangen i texten tyder på att det viktigt att ta hänsyn till flera aspekter då dem 
påverkar varandra, speciellt då det förekommer flera olika traditioner, normer och 
etniska grupper. Även sökorden “government” och “power” förekommer frekvent i 
dokumentet, vilket indikerar på att regeringen har inflytande och makt. Texten lyfter 
fram att “gender” tolkas olika beroende på samhällsgrupp vilket påverkar landets 
jämställdhetspolicy. Författaren uppmärksammar att åtgärder kräver anknytning till de 
lokala samhällena och problematiserar centralstyrning och nationell policy. 
Demokratisering, parlamentarism och decentralisering anses viktiga för att kvinnor 
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ska få komma till tals och bli hörda. Dokumentet uppmanar non governmental 
organisations (NGO) att träna medborgarna inom genustänk.  
 

5.2.3 Den reproduktiva rollen bär med sig en paradox  
Drygt hälften av befolkningen uppskattas ha tillgång till rent vatten, men det är 
signifikanta skillnader mellan rurala och urbana/peri-urbana områden. Rurala 
områden har över lag sämre tillgång till vatten. Landets regering lyfter fram vikten av 
att inkludera den rurala befolkningen vid förvaltning av vatten. Detta tillvägagångsätt 
erkänner till viss del kvinnans traditionella ansvar, att hämta vatten, genom att 
uppmana kvinnor till att delta i den lokala förvaltningen av vatten och sanitet.  

Av de miljörelaterade orden är “natural resource” det mest förekommande. I 
alla regioner är majoriteten av den rurala befolkningen engagerade i jordbruk vilket 
gör att naturresurserna hamnar i fokus. I de rurala områdena är det oftast kvinnorna 
som ansvarar för naturresurserna i hushållet baserat på den reproduktiva rollen och 
därför påverkar reducering av naturtillgångar kvinnor i första hand. Paradoxen blir att 
trots att kvinnorna i denna roll bär på det ansvaret i hushållet så har hon små 
möjligheter att påverka beslut och få kontroll över mark. På grund av könsrollerna har 
kvinnorna även svårt att få tillgång på ny teknik, vilket innebär risk för degradering av 
miljön, låg livsmedelssäkerheten och bestående fattigdom. Behovet av hållbar 
förvaltning av naturresurser lyfts fram och gör på så vis tredje vågen aktuell. Det 
framkommer även att naturresurserna är under ökad press, och detta beror inte endast 
på jordbruket utan även snabb urbanisering. Även den urbana kvinnan är ansvarig i 
hushållet för vatten och ved. När den offentliga sektorn inte kan förse befolkningen 
med detta och naturresurserna sinar tvingas kvinnorna att gå längre sträckor.  

 
 

5.3 Etiopien 2003  
Detta dokument var ett resultat av en jämställdhetsbedömning av Etiopien. Det är en 
jämförande text som fokuserar på skillnaden mellan män och kvinnor i samband med 
andra faktorer i samhället exempelvis fattigdom men även politiska, ekonomiska, 
juridiska och sociokulturella faktorer. Syftet med denna text var att tillhandahålla 
information om genus i Etiopien för att underlätta genusintegrering vid utveckling av 
strategier, projekt men även vid politisk dialog. Författarna undersöker den rådande 
situationen och åtgärder som adresserar könsskillnader men de identifierar även 
möjligheter för intervention. Författarna framhåller i texten att landet är 
underutvecklat och ekonomin baseras i huvudsak på jordbruk och av den anledningen 
är fenomenet livsmedelssäkerhet aktuellt. Kvinnornas låga status resulterar i små 
möjligheter att delta i beslutsfattande processer, de är överbelastade med uppgifter 
som inte uppmärksammas. Miljödegradering uppmärksammas i texten och det 
framkommer att på grund av könsroller är kvinnorna med anknutna till miljön.  

I dokumentet för Etiopien 2003 fick sökorden “issue/s” och “problem/s” 
många träffar, även i jämförelse med de övriga dokumenten, vilket indikerar på att 
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jämställdheten i landet är omgärdat av problematik. Den patriarkala 
samhällsstrukturen i landet är tydlig och den tenderar att ursäktas med religion och 
kultur. Kodningen visar att dokumentet rapporterar om dualism och ett ohållbart styre. 
Författarna menar att det hade varit mer samhällseffektivt och hållbart att ta hänsyn 
till fler medborgare. Det framkommer även att en stor del av problematiken är 
kopplad till miljö och naturresurser.  
 

5.3.1 Jämställdhet är en utmaning för Etiopien och det angår både kvinnor och 
män 
Detta dokument skiljer sig från de två tidigare då kodningen visar att mer fokus ligger 
på att kön inte ska spela någon roll, de andra två tidigare dokumenten fokuserade mer 
på att lyfta kvinnan. Det framgår i texten att jämställdhetsfrågan ska normaliseras i 
samhället samt att jämställdhet angår både män och kvinnor (Kod 1a – kön ska inte 
spela någon roll). I texten problematiseras homogena grupper samtidigt som sökordet 
“participation” fick många träffar, detta indikerar på en lösning som inkluderar fler 
medborgare med olika infallsvinklar. Författarna refererar till ett policy-dokument 
som menar att jämställdhet ska undersökas närmare för att garantera lika rätt och 
aktivt deltagande från kvinnor och på så vis kan landets kapacitet öka, detta stämmer 
väl in på kod 2c (Samhällseffektivt och hållbart att ta hänsyn till fler egenskaper, olika 
egenskaper kompletterar varandra). Författarna konstaterar också att det är en 
utmaning att nå jämställdhet i Etiopien och att samhällsdeltagande, demokrati och 
mänskliga rättigheter innebär att män och kvinnor har samma rätt. De lyfter även fram 
att kvinnorna felrepresenterade och underrepresenterade i media och därför ska 
stereotypa bilder i media elimineras för att motverka genussegregering. 
 

5.3.2 Många problem adresseras i policys 
I kontextläsningen återkommer ordet “Policy” frekvent (81ggr). “Policy” var inte ett 
av sökorden men det stack ut i texten och förekom i flera sammanhang (nationell eller 
kommunal mm.), detta berodde på att många lösningar fanns i form av policy. Av den 
anledningen har tredje vågen incitament till att vara kritiska då de menar att 
förklaringen till bestående ojämställda relationer grundas i abstrakt resonerande (kod 
3b) och de anser att lösningen ligger i att komma ner på lokal nivå med konkreta 
åtgärder (kod 3c). Detta kan även kopplas till sökorden “strategy/ies” och 
“government”, då det förekommer strategier i policydokumenten samt att 
policydokumenten är en del av strategin från regeringen.  

 

5.3.3 Miljö och natur närvarande  
Sökordet “environment” fick många träffar men även de övriga miljörelaterade orden 
fick många träffar i jämförelse med de andra dokumenten. Problematiken kring genus 
och miljö integreras väl i detta dokument vilket indikerar på att ekofeminismens 
tredje våg är närvarande. Dessa är nära sammankopplade då landet till stor del är 
pastoralt och det är kvinnornas uppgift att hämta vatten och laga mat. Både miljö och 
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systemtänk visar sig i texten, vilket tillhör kod 3a (jämställdhet ser olika ut beroende 
på land, holism, natursyn) men kontextualisering saknas. De pratar inte om att 
jämställdhet kan uppfattas olika (flera traditioner och kulturer) och de nämner inte 
heller några konkreta åtgärder utan refererar till policys. 

Inom jordbrukssektorn ligger fokus på ökad produktion och inte förvaring 
eller process vilket är problematiskt då tillverkningen kräver vatten men detta 
undersöks inte. Vattenbristen och bristande förvaltning orsakar ineffektiv förbrukning 
av mark som i sin tur resulterar i markerosion, låg avkastning och osäker 
livsmedelssäkerheten (Kod 3a - holism och natursyn). På grund av landets normer och 
uppdelning av arbete har kvinnorna en annan och mer omfattande kunskap om 
naturens resurser. Författaren identifierar faktorer som är viktiga för att nå 
jämställdhet, ett av dem är vatten. Policyn identifierar att kvinnor som får hämta 
vatten på lång distans är ett problem (kod 2d – dualism, olika uppgifter), och menar 
att lösningen är att installera vattenkällor närmare samhällena så att kvinnorna sparar 
tid och säkrar tillgången till vatten. Detta är dock fortfarande problematiskt då det är 
en obetald kvinnosyssla samt att vattnet är mot en avgift vilket gör att fattiga rurala 
kvinnor kommer att få begränsad tillgång då de inte har möjlighet att betala. 
Dokumentet rapporterar att alla regioner identifierar samma problem om att 
tillfredsställa basala behov och samtliga anser att traditioner står som hinder för 
fattigdomsbekämpningen och lösningen är god förvaltning (good governance), 
mänskliga rättigheter och demokrati.  

Även ”work” och ”employment” är populära ord i dokumentet och vittnar om 
att kvinnorna har svårare att få anställningar trots att de har samma kvalifikationer, 
och om de får jobb får de dålig ersättning och ingen lönehöjning. Detta indikerar på 
att kvinnorna måste jobba mycket och har dåliga förutsättningar i jämförelse med 
männen (kod 2d – dualism). Men författarna betonar kvinnans viktiga roll inom 
livsmedelsproduktion (som landets ekonomi till stor del baseras på) och menar att de 
exempelvis står för 60-80% av arbetet samt att deras kunskap om naturen är mer 
omfattande och bör därför tas tillvara på för att nå hållbar förvaltning av 
naturresurser. Detta stämmer väl överens med kod 2a, om att kvinnan är kompetent 
och därför bör hennes position lyftas men det stämmer även väl in på kod 3a då 
holism och natursyn är närvarande.  

Kodningen visar att andra vågen är närvarande men genom kontextläsning 
visar det sig att andra och tredje vågen är integrerade och förekommer många gånger i 
samma sammanhang. Detta dokument kommer därför i första hand att platsas i tredje 
vågen.  
 
 

5.4 Mocambique 2007  
I texten framkommer det att flera indikatorer visar på att det fortfarande råder 
signifikanta könsskillnader i Mocambique. Denna genusprofil är en uppdatering av en 
tidigare genusprofil (Mocambique 2002) och syftar till att ge en överblick av vilka 
problem som kvinnor möter i samhället men även om vilka åtgärder som behövs för 
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dessa utmaningar. För att få en ökad förståelse av könsrelationerna i Mocambique har 
författaren sammanställt och granskat befintlig statistik som berör kvinnors sociala, 
ekonomiska och juridiska position.  

Texten lyfter bland annat kvinnors entreprenörskap och jobbmöjligheter, 
forskning som kommer att leda till ökad institutionell kapacitet samt att det 
förekommer åtgärder och förslag på åtgärder både i nationell och lokal kontext. De 
mest förekommande sökorden var ”Gender equality”, ”Environment”, ”Government”, 
”Strategy” och ”Issue/s”. Kodningen visar att dokumentet innehåller drag från alla tre 
vågor men den tredje vågen är den mest framträdande.  
 

5.4.1 Lyfta kvinnorna på arbetsmarknaden  
Som nämnt ovan innehåller denna text drag från samtliga ekofeministiska vågor. 
Exempelvis vidhåller detta dokument att jobb bidrar till självständighet och på så vis 
jämställdhet vilket stämmer väl in på kod 1c (kvinnor ut i arbetslivet, genom lön blir 
de självständiga). Dokumentet lyfter bland annat fram att både kvinnor och män ska 
kunna utnyttja infrastruktur och transport för effektiv utveckling av landets ekonomi. 
Författaren lyfter alltså fram i texten att kön inte ska spela någon roll (kod 1c) samt att 
det blir mer samhällseffektivt om båda könen bidrar till den ekonomiska utvecklingen 
(kod 2c). Underhåll av vägar är också en viktig del för det lokala samhällets ekonomi 
och det är även en del av strategin för att stärka kvinnornas entreprenörskap på 
marknaden. Detta passar till viss del in på tredje vågen men även andra vågen, 
åtgärden riktar sig till att tillämpas på lokal nivå (kod 3c - kontextualisera) samt att 
stärka kvinnan och hennes betydelse för samhällsekonomin (kod 2a – kvinnans 
position ska lyftas). Kvinnliga entreprenörer står upp mot flera barriärer som behöver 
tas hänsyn till i åtgärderna. Författaren menar vidare att bättre jobbmöjligheter kräver 
utbildning, men de identifierar även andra viktiga aspekter för att kvinnorna ska ut i 
arbetslivet, bland annat behöver sexuella trakasserier på arbetsplatsen upphöra och 
kvinnorna behöver känna till sina rättigheter. Texten betonar ”Gender equality” där 
män och kvinnor ska vara jämställda med samma möjligheter och rättigheter. Mycket 
i dokumentet tyder på att det skulle vara mer effektivt och hållbart att ta hänsyn både 
till båda könen och därmed inkludera fler kunskaper och egenskaper vilket indikerar 
på att andra vågen är närvarande. Det framkommer även att både kvinnor och män 
enligt lagen får ärva mark, vilket är ett stort framsteg mot självständighet enligt första 
vågen. 
 

5.4.2 Ihållande patriarkala strukturer trots policys och reformerad lag 
Det framgår även i texten att många invånare saknar toaletter och måste göra sina 
behov i det fria, men trakasseringen av kvinnor sker dock inte främst i samband med 
sanitetssituationen utan är vanligast i nära relationer, skolan eller arbetsplatsen. Detta 
trots att lagen är reformerad för att skydda kvinnorna från våld. Detta indikerar på 
ihållande patriarkala strukturer och att situationen är mer komplex och det behövs mer 
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än fler lagar. Texten rapporterar också att lagen inte alltid uppfattas av kvinnorna då 
de saknar utbildning.  

Regeringens policy medger att åtgärder för förvaltning av vatten behöver 
inkludera samhällsdeltagande, och författaren betonar vikten av att låta kvinnorna 
delta i lokala vatten- och sanitetsbeslut. Kvinnorna förväntas redan att hämta vatten, 
bortskaffa avfall och ta hand om de sjuka (som blir sjuka av orent vatten till följd av 
dålig sanitet). Regeringens policys tillvägagångsätt är samhällsbaserat för att 
inkludera flera aspekter, därmed erkänner de till viss del också att det förekommer 
dualism i samhället och könsroller. Dokumentet lyfter även fram att kvinnligt 
deltagande inte garanterar att kvinnor blir aktiva medborgare utan flera faktorer spelar 
in, bland annat att män tystar ner kvinnorna. 

Dessa är tydliga exempel på varför tredje vågen betonar att abstrakt 
resonerande, alltså generella nationella lagar och policys, inte åtgärdar icke jämställda 
relationer (kod 3b) och anser att kontextualitet är lösningen (kod 3c). 
 

5.4.3 Ekofeminismens tredje våg är närvarande  
Dokumentet refererar till Millenium Development Goals (MDG) där ett av målen är 
att förespråka jämställdhet och att stärka kvinnornas position i samhället, men det 
bekräftar även att landet inte har blivit mer jämställt. Detta kan förklaras med tredje 
vågen då MDG är universella mål och indikerar på abstrakt tänkande och därför blir 
det ingen skillnad i landet. Det förekommer många förslag på strategier, både från 
regeringen och från författaren för att nå jämställdhet i landet. För många kvinnor i 
Mocambique innebär det reproduktiva arbetet odling för hushållet vilket är 
tidkrävande och ger ingen monetär ersättning, författaren menar därför att kvinnorna 
behöver utbildning i hur de kan förvalta jordbruket effektivare och på så vis få tid 
över för att tjäna pengar. Detta stämmer delvis in på kod 1c, om att lön gör kvinnor 
självständiga, men de betonar att utbildning i första hand snarare än jobb. Problemet 
med ovanstående åtgärdsförslag är att risken för överbelastning av arbete består, 
vilket även skulle kunna leda till starkare könsuppdelning inom hushållet. För att nå 
jämställdhet i landet menar regeringen att samma rättigheter och möjligheter ska gälla 
för män och kvinnor och detta ska förespråkas inom alla sektorer. Författaren menar 
dock att statistik för jämställdhet saknas vilket försvårar det progressiva arbetet och 
uppmanar därför till att fler analyser ska upprättas så att effektiva åtgärder kan 
genomföras. Texten betonar att forskning kommer att leda till förbättrad institutionell 
kapacitet och kan på så vis bättre adressera sambandet mellan jämställdhet, mark- och 
vattenrättigheter, livsmedelssäkerhet och fattigdomsbekämpning. Tredje vågen gör sig 
även påmind då detta dokument i många sammanhang skiljer på den urbana och den 
rurala befolkningen (kod 3c – kontextualisera). Exempelvis redovisar de statistik som 
visar att 35,7% av befolkningen har tillgång till rent vatten, men när olika grupper 
studeras enskilt visar statistiken att nästan 60 % av den urbana/peri-urbana 
befolkningens tillgång på rent vatten medan drygt 26 % av den rurala befolkningen 
har tillgång på rent vatten. Rurala kvinnor måste gå till närmaste vattenkälla för att få 
tag på vatten, och då visar inte statistiken att det förekommer torrperioder. 
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Förutsättningarna för de urbana och rurala kvinnor skiljer sig alltså, men det som blir 
tydligt i detta exempel är att kvinnorna påverkas i stor utsträckning av omgivande 
miljön och detta ger ett incitament till att anamma natursynen vilket den tredje vågen 
menar är essentiell (kod 3a). 

Tredje vågen är närvarande i flera delar av dokumentet där miljö, energi och 
kvinnor sammankopplas (kod 3a - systemstänk). Natur och miljö är inkluderande i 
detta dokument och författaren resonerar om hur det påverkar landets ekonomi och de 
utsatta kvinnorna. Många lösningar handlar om att kontextualisera vilket stämmer 
överens med vad tredje vågen anser är lösningen, alltså kod 3c. De lägger även vikt 
vid att både kvinnor och män konsumerar, exploaterar och förvaltar naturresurser men 
vid sinande resurser drabbas kvinnorna i större utsträckning då deras aktiviteter i hög 
grad är beroende av miljön. Miljödegradering är ett växande problem i Mocambique, 
speciellt i samband med snabb urbanisering. I texten framkommer det att landet blivit 
kritiserat för att inte uppnå MDG målet om jämställdhet, kritiken beror till stor del på 
svag miljöimplementering som inte leder till förbättringar.  
 
 

5.5 Zambia 2008  
Syftet med denna genusprofil av Zambia är att tillhandahålla information och på så 
vis integrera genusaspekter i alla kommande strategier och program men denna text 
ska även fungera som underlag för andra organisationer och individer som ägnar sig 
åt hållbar utveckling i Zambia. Zambia är ett fattigt land, och där fattigdomen har stor 
inverkan på kvinnors situation. Texten lyfter fram att patriarkat och socioekonomiska 
faktorer gör att kvinnor fastnar i fattigdomsfällor. Författarna menar att det är viktigt 
att respektera de universella mänskliga rättigheterna och att stärka utsatta grupper är 
en viktig beståndsdel i fattigdomsbekämpningen. De betonar även att genus inte 
endast berör kvinnors rättigheter utan det handlar om att kvinnor och män 
tillsammans ska reducera landets fattigdom.  

De mest förekommande orden var ”gender-based”, ”same”, ”income”, 
”government”, ”participation” och ”issue/s”. Kodningen visar att kön inte ska spela 
någon roll (kod 1a), ohållbart manligt styre (kod 2b), dualism och könsskillnader (kod 
2d) samt generalisering, abstrakt resonerande och universella definitioner (kod 3b). 
Frånvarande sökord var ”solution”, ”resolution/resolve”, ”prerequsite” och 
”measure/s”. Även om första vågen, likartsfeminism, är närvarande så är andra vågen 
den mest framträdande åsiktslinjen, detta beror på närvaron av dualism och hierarki i 
texten. 

 

5.5.1 Även männen blir förtryckta  
Författarna konstaterar att en vanlig uppfattning är att jämställdhet endast berör 
kvinnor men de menar att jämställdhet inte endast handlar om kvinnornas rätt. 
Dokumentet erkänner att kvinnorna är underordnade men lyfter fram att även männen 
är förtryckta (inte av kvinnan dock). Författarna presenterar statistik som visar att 
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kvinnor och män har lika lång förväntad livslängd. Det framkommer i texten att 
kvinnligledda hushåll (FHH) ofta är fattigare än manligt ledda hushåll (MHH), och 
författarna lyfter fram att män inom FHH är fattigare än män inom MHH. Detta skulle 
kunna indikera på ett kontexttänk där det tas hänsyn till detaljer men i detta fall lyfts 
männen fram som utsatta utan att de nämner ekonomiska skillnader för kvinnor inom 
olika hushåll. Det senare fallet indikerar alltså mer på dualism än likartfeminism.  
Texten framför även att samhällsförändringar, såsom fattigdom och 
flerpartidemokrati, påverkar maktrelationen mellan kvinnor och män.  
 

5.5.2 Genom högre lön blir kvinnorna mer självständiga  
Även i detta dokument var kvinnornas lön central, därav antalet träffar på sökordet 
”income” men även kod 1c (lön gör kvinnorna självständiga). Dokumentet lyfter fram 
att kvinnor fastnar i fattigdomsfällor på grund av patriarkala och socioekonomiska 
strukturer. På grund av samhällets förbestämda könsroller missar kvinnorna 
arbetsdagar och inkomstmöjligheter. Precis som i de andra dokumenten tenderar 
kvinnorna att få lägre löner, männen kan till och med tjäna 100 % mer för samma 
arbete. Fattiga tenderar även att exkluderas från bra och lönsamma marknader då de 
saknar tillgång till transport, speciellt kvinnor. 
  

5.5.3 Icke jämställda relationer påverkar resursfördelningen   
Som det nämndes tidigare tenderar befolkningen att se jämställdhetsfrågan som en 
kvinnofråga, det framgår i texten att detta resulterar i medvetandet och motivationen 
samt resursfördelningen är otillräcklig. En stor del av den rurala befolkningen är 
verksamma inom jordbruk. Då fattigdomen är utbredd och jordbruksförhållandena är 
grynsamma på grund av god vattentillgång och bördig jord implementerade 
regeringen träning för bönder inom jordbruk. Detta för att bönder ska få möjlighet att 
förvalta sin mark bättre och på så vis få högre avkastning. Men kvinnor har inte 
samma tillgång till mark vilket har gjort att implementering av åtgärden istället har 
stärkt könsuppdelningen då kvinnor inte mottagit någon utbildning i jordbruk. Detta 
indikerar delvis på dualism (kod 2d) men även på kod 3c då ett systemtänk visar sig 
på så vis att marken är en viktig naturresurs för människorna. Trots att 
vattentillgången är god så är inte vattenfrågan helt oproblematisk då det förekommer 
problem med vattenrelaterade sjukdomar, som exempelvis diarré. Att hämta vatten för 
hushållet är fortfarande en kvinnogöra, men i texten framgår det även en koppling 
mellan miljö, energi och genus. Fortsatt avskogning har resulterat i att kvinnorna får 
gå längre distanser för att samla in ved för hushållen. Författarna lyfter fram att detta 
även påverka flickor då de måste hjälpa sina mödrar och detta leder förlorade 
skoldagar. Texten nämner att ett sätt att nå genusbalans är att främja effektiva spisar 
så att exempelvis flickor kan gå i skolan i stället för att hjälpa till i hushållet, men inga 
resultat har setts till. Zambias center för energi, miljö och teknik forskar inom 
energifältet, men få studier berör området genus och jämställdhet. Trots att de 
problematiserar avskogning och hur det påverkar kvinnorna påstås det att 
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naturresurserna är underexploaterade. Jordbruk anses ha stor potential i 
fattigdomsbekämpningen och den rurala utvecklingen enligt både beslutsfattare och 
biståndsgivare. Här framkommer det dualism (kod 2d) men det dras även kopplingar 
till hur landets invånare är beroende av miljön och naturen (tredje vågen).  
 

5.5.4 Mål: 30 % kvinnliga deltagare i beslutsfattande processer  
Även sökordet ”participation” förekom flera gånger, detta beror på att författarna 
förespråkar att kvinnor ska få delta i beslut och menar att det är då som ekonomisk 
framgång nås. Således indikerar detta på dualism, det vill säga att kvinnor och män 
har olika kunskaper, men att dessa kan kompletterar varandra (kod 2c). Författarna 
menar att landet ska respektera de universella mänskliga rättigheterna och att i teorin 
är det internationella målet 30 % kvinnliga deltagare i beslutsfattande processer men i 
verkligheten är det kvinnliga deltagande lågt. Det kan vara så att det underlättar att 
hänvisa till universella mål då landet har 73 stammar och det kan vara svårt att få till 
en policy som passar alla, detta stämmer väl in på tredje vågen och förklarar varför 
sökord som indikerar på lösningar och åtgärder saknas. Författarna menar att 
organisationer i civilsamhället spelar en viktig roll i främjandet av jämställdhet och 
SIDA uppmanas till att stödja utbildning om mänskliga rättigheter och jämställdhet 
för båda könen. Texten lyfter fram att ramverket för jämställdhetsfrågor är utvecklat 
och berör både civilsamhället och regeringen men problemet ligger i svaga 
implementeringar med lösa formuleringar som exempelvis ”mainstreaming gender” 
och i dokumentet förekommer det få konkreta förslag på åtgärder. Regeringen, 
NGO:s, kyrkor, arbetarrörelsen och privatsektorn ska implementera en 
jämställdhetspolicy och GIDD (myndighet) ska kontrollera implementeringen.  
 

5.5.5 Genusbaserat våld och kraftlös lag 
Att regeringen har tillsatt en lag där män som misshandlar kvinnor får böter indikerar 
på att det förekommer dualism (kod 2d) i samhället men det indikerar framför allt på 
hierarki. Av den anledningen fick sökordet ”gender-based” många träffar då den 
förekommer i samband med genusbaserat våld. Problemet kantas av att kvinnor är 
oförmögna att söka rättvisa av flera anledningar och därför blir lagen kraftlös. Men 
texten skiljer till viss del på de urbana och rurala kvinnorna. De urbana kvinnorna har 
generellt sett högre utbildning, vilket har lett till att de står upp för sina rättigheter i 
större utsträckning än de urbana kvinnorna men detta medför dock ökad risk för våld.  
Lagen varierar även inom landet, men de har de patriarkala dragen gemensamt.  

Med andra ord, även om kod 1a (kön ska inte spela någon roll) fick många 
träffar i detta dokument så gör kod 2d (Dualism, könsskillnader, hierarki) sig påmind 
om i flera sammanhang i texten. Sanitet saknas helt i detta dokument och tredje vågen 
är generellt frånvarande i detta dokument. 
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5.6 Sammanställning av de olika länderna  
Precis som det står i bakgrunden, så bekräftar dokumenten att det oftast är kvinnornas 
uppgift att hämta vatten och att det har stor inverkan på deras liv. Sanitet 
problematiseras inte i lika hög utsträckning som vatten samt att kvinnans roll i 
samhället är underordnade männens i samtliga dokument. Över lag är andra vågen 
den mest förekommande men det är inte ett entydigt svar. Etiopien 2003 och 
Mocambique 2007 följer samma mönster av mest förekommande våg. De varierar på 
antal träffar per kod inom första och andra vågen, men i tredje vågen följer de samma 
mönster. Dokumenten för dessa länder har båda många träffar på ”strategy/ies” vilket 
skiljer dem från de övriga. Även Mocambique 2002 och Zambia 2008 har samma 
ordning av mest förekommande åsiktslinje. De passade bäst in på andra vågen och sist 
in på tredje, detta trots att de skiljer sig i antal träffar på sökorden. Dokumentens mest 
förekommande åsiktlinjer förekommer inte i kronologisk ordning.  

De sökord som var mest förekommande i samtliga dokument var ”work”, 
”income”, ”government”, ”participation” och ”issue/s”. Gemensamt för alla dokument 
var att jämställdhet inte var uppnått och att till detta tillkommer fler relaterade 
problem samt att kvinnorna skulle bli mer självständiga genom arbete. Det framkom 
även att ländernas regeringar och samhällets deltagande (i vissa falla specifikt 
kvinnornas deltagande) spelar en viktig roll i utvecklingen mot ett jämställt samhälle. 
Kod 1d att kvinnor och män har samma egenskaper och är lika kompetenta, är inte 
särskilt förekommande i något av dokumenten. Även kod 3d att könen både liknar 
och skiljer sig, och det kan skilja sig från området till område, var frånvarande.  
Det två senare dokumenten, Mocambique 2007 och Zambia 2008, kopplar ihop 
könsroller och energi, detta skiljer sig från de tidigare dokumenten. Nedan följer 
Tabell 3 som sammanställer vilken åsiktlinje som är den mest framstående i de olika 
dokumenten.  
 
 
Tabell 3. Sammanställning av ländernas jämställdhetsdokument och dess 
tillhörande åsiktslinje. Tre stjärnor innebär att dokumentet passade bäst in på 
ovanstående våg. En stjärna innebär att dokumentet passade minst in på vågen.  

Land/år Första vågen Andra vågen Tredje vågen 
Tanzania 1999 * *** ** 
Mocambique 2002 ** *** * 
Etiopien 2003 * ** *** 
Mocambique 2007 ** * *** 
Zambia 2008 ** *** * 
 
Vilken åsiktlinje som är mest framträdande ger en indikator på vad författarna eller 
SIDA har för föreställningar om hur ett samhälle borde vara. De mest framträdande 
åsiktslinjerna i dokumenten avspeglar författarnas uppfattning om den rådande 
politiken i länderna, med andra ord, hur de problematiserar jämställdhet och vad de 
anser är lösningen. Ekofeminismen växte fram ur miljörättvisa som menar att 
åtgärderna ska implementeras på ett rättvist sätt. Men beroende på vilken åsiktlinje 



	   	   	  
	  

	   29	  

som är den mest framträdande varierar synen på definition, uppkomst, och lösning på 
icke jämställda relationer. I denna studie framkommer det att andra vågen är mest 
förekommande, det vill säga att kvinnor och män inte har samma egenskaper, det 
manliga styret är ohållbart och av den anledningen måste kvinnans position i 
samhället lyftas. Den andra ekofeministiska vågen menar även att kvinnornas och 
männens olika egenskaper kan kompletterar varandra och att detta skulle vara mer 
samhällseffektivt. Det är troligt att en sådan utveckling kommer att påverka 
rättvisefördelningen av resurser mellan kvinnor och män.  

 

6. Avslutande avsnitt 
Detta avsnitt är uppsatsens sista och här kommer resultatet och analysen att diskuteras 
med återknytning till bakgrunden. Denna uppsats avslutas sedan med slutsats där det 
viktigaste från analysen sammanfattas.  
 

6. 1 Diskussion  
Resultatet är endast indikatorer och kan därmed inte bidra med starka och definitiva 
slutsatser. Att undersöka hur mycket av kodningen som berör miljö har försett studien 
med indikatorer om vilken våg som passar bäst in på dokumentet. Samtliga dokument 
sammankopplar kvinnornas roll och att hämta vatten men det är även viktigt att notera 
att ”miljö” inte har inneburit vatten och sanitet. Att dualism frekvent förekommer i 
kodningen är inte avvikande då dessa dokument är till för att förmedla situationen 
kring ett rådande problemet, i detta fall jämställdhet. Det är inte heller avvikande att 
kontextläsningen innebar att meningar och citat fick flera koder som indikerar på mer 
än en åsiktslinje. De olika vågorna är inriktade på olika nivåer och därför kan de 
förekomma i kombinationer i dokumenten.  

Datamaterialet som studien omfattar är en förutsättning för att anpassa 
exempelvis bistånd, men det skulle även kunna uppfattas som en förutsättning för 
internationella maktstrukturer då SIDA består med resurser som mottagarlandet är i 
behov av. SIDAs uppfattning om hur ett samhälle borde vara kan påverka vilka 
åtgärder de väljer att bestå länderna med och detta påverkar därmed också vilken 
åsiktlinje som får genomslag i praktiken.  
 Det framkommer även att dokumenten inte följer kronologisk ordning, detta 
innebär att alla tre ekofeministiska vågor fortfarande är aktuella trots att första vågen 
växte fram redan på 1700 – talet. Då de olika vågorna växte fram som kritik för 
varandra är det möjligt att den tredje vågen är mest utarbetad och anpassad för dagens 
samhälle. Även miljö har varit aktuellt i många år och detta ger incitament till att den 
tredje vågen borde vara den mest närvarande. En möjlig förklaring till att den inte är 
det är att det sker en fördröjning, det vill säga att det tar tid för politiken att ställa om 
och anpassas efter modernare åsikter.  

Det hade även varit tänkbart att det inte skulle förekomma någon större 
variation av framträdande åsiktslinjer då länderna geografiskt sett ligger nära och 
influeras på så vis av varandra. En möjlig förklaring på detta är bristen på media. 
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Media är en viktig komponent inom politiken och avgörande för vilken 
diskurs/åsiktslinje som når hegemonisk status inom länderna (Gramsci 1967, 
refererad i Jörgensen och Phillips 2000, 80). Bristen på media kan begränsa 
kommunikationen mellan länderna och därför influeras de inte var varandra i större 
utsträckning när det kommer till jämställdhet. Att länderna följer olika mönster av 
åsiktslinjer kan dels bero på att de inte influeras av varandra men även att det pågår en 
hegemonisk kamp inom länderna, det vill säga att den rådande diskursen inte är stabil 
utan att den skiftar. 

 Om resultatet visade på att ländernas och åsiktlinjerna hade förekommit i 
kronologisk ordning eller att samtliga länder följde samma mönster av vågorna hade 
det eventuellt även kunna bero på världspolitiken, exempelvis att världskonferensen i 
Beijing hade fått genomslag. En annan möjlig förklaring till att resultatet indikerar på 
att åsiktslinjerna i länderna inte förekommer i kronologisk ordning skulle kunna bero 
på studiens valda metod. Studiens omfattning av sökord och kodning har sina 
begräsningar. Exempelvis fick vissa meningar eller citat en kod även om de inte 
uppfyllde alla kriterier för koden. Med fler sökord och koder är det möjligt att 
analysen skulle kunna uppfatta fler detaljer och nyanser och därmed få ett annat 
resultat. En tredje möjlig förklaring skulle kunna vara att jämställdhetsdokumenten är 
skrivna av olika författare.  

Fairclough (1992, refererad i Jörgensen och Phillips 2000, 79) konstaterar att 
det finns en koppling mellan ideologi och makt då det finns olika dominansrelationer i 
samhället. Det verkar finnas en sanning i detta då undersökningen visar att regeringen 
har ett stort inflytande på vilka åtgärder som ska till och hur problemet adresseras i 
policys därmed har de inflytande i vilket åsiktlinje som får genomslag i samhället. Det 
är även viktigt att notera att det framkommer i samtliga dokument att kvinnor saknas i 
både lokala och nationella beslutsfattande processer. Dokumenten erkänner männens 
överordnade positioner i samhället och därmed har de större inflytande över makten 
och vad som ska diskuteras i det offentliga rummet. Detta förklarar männens räckvidd 
av dominans och överordnande roll.  

Ingen av dokumentet uttrycker explicit att kvinnoförtrycket måste lösas för att 
kunna åtgärda miljöproblemen, däremot anses kvinnors deltagande vara en del av 
lösningen på ohållbar förvaltning. Ingen av dokumenten rapporterar heller om 
Hardins (1968) fenomen, allmänningens tragedi, men vatten är en naturresurs som 
alla medborgare i landet ska dela på. Ostrom (et al. 2000 refererad i Łapniewska 
2016, 133) menade att lokala aktörer tillsammans kan överkomma Hardins (1968) 
dilemma om gemensamma resurser. I detta fall är kvinnor också lokala aktörer och 
dokumenten lägger vikt vid att de bör få komma till tals för att nå hållbar förvaltning 
av vatten. Hållbar förvaltning av vatten innebär även god distribution. Åtgärderna är 
mycket viktiga för vatten och sanitetsfrågan i länderna men implementering av 
åtgärder kan slå olika mot olika samhällsgrupper. Etiopien ville exempelvis öka 
tillgången genom att installera brunnar, men då vattnet ges mot avgift så exkluderas 
fattiga kvinnor från samhället och dess tillgång på vatten. Även dokumentet för 
Zambia (2008) lyfter en åtgärd slagit fel och hade istället stärkt könsrollerna. 
Regeringen implementerade träning för bönder så att de bättre kunde förvalta sin 
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mark och få högre avkastning. Problemet var att kvinnorna exkluderades då de inte 
har samma tillgång till mark. Denna åtgärd var viktigt för undvika miljödegradering, 
men det sociala resultatet var inte rättvist.  
 Dualism, hierarki och dominanslogik förekom i alla dokument när författarna 
beskrev jämställdhetssituationen. John Stuart Mill problematiserade kvinnoförtrycket 
med att halva befolkningens kapacitet inte tas till vara på (Löwegren, 2017). Denna 
studie visar dock att kvinnorna var överbelastade med arbete och bidrog till samhället 
mer än männen. Problemet var att kvinnorna arbetade utan/låg monetär ersättning och 
syntes därför inte. Männen i dessa samhällen har gynnats på bekostnad av kvinnorna 
och deras hälsa. Warren (2010, refererad i Torpman 2017, 319) menade att 
kvinnoförtrycket sker strukturellt och implicit, vilket stämmer till viss del. I 
dokumentet för Tanzania (1999) framkom det exempelvis att när några manliga 
medborgare blev frågade om kvinnornas arbete så var männen medvetna om att 
kvinnorna var överbelastade och men ingen av dem föreslog att männen skulle delta i 
det reproduktiva arbetet för att avlasta kvinnorna, utan de sökte andra lösningar. 
Könsrollerna är normaliserade, det är en struktur medborgarna följer och normer 
ifrågasätts sällan, därför ser inte männen lösningen om att det reproduktiva arbetet ska 
fördelas jämnt mellan könen.  

I Etiopiens (2003) dokument framkommer det att jämställdhet ska undersökas 
för att garantera att män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter då aktivt 
deltagande från kvinnor kan öka landets kapacitet. Borgegård (2003) menar även att 
kvinnorna utsätts för dubbla förtryck, alla dokument erkände inte att miljödegradering 
leder till vattenbrist förutom Mocambique (2002) som nämner att sinande resurser 
påverkar kvinnan mer då hon har den reproduktiva roller i samhället, sinande resurser 
och bristande vattentillgång hör i detta fall ihop med snabb urbanisering. Även 
sambandet mellan bristande tillgång på vatten och fattigdom var erkänt och uttalat i 
några av dokumenten. Vikten av kvinnornas deltagande i förvaltning av vatten 
betonas i flera av dokumenten. Dokumentet för Mocambique (2007) rapporterar att 
vattenbrist delvis uppkommer av naturliga skäl i samband med torrperioden, men de 
övriga dokumenten problematiserar vattenfrågan då som att den tillhör kvinnornas 
roll i hushållet. Det framkommer att detta beror på strikta könsroller i samhället som 
hålls uppe av traditioner. Det framkom dock inte i något av dokumenten om 
kvinnorna var mer engagerade i miljöfrågor än män. 

Alla dokument berör inte miljön och dess naturresurser i lika stor utsträckning, 
det framkommer inte heller om alla länder lider av miljödegradering. Dokumentet för 
Zambia menar till och med att naturen är underexploaterad. Detta kan bero på att 
dokumenten (datamaterialet) är äldre än studiens källor. UNDP (2006, 20) menade att 
vattenkrisen grundas i dålig förvaltning, avsaknad av offentlig politik men även 
efterfrågan. I exempelvis Mocambique (2002 & 2007) framgår det i dokumenten att 
det är en pågående urbaniseringsprocess och detta ökar efterfrågan och sätter press på 
naturresurserna. Detta leder till att kvinnor blir beroende av att den offentliga sektorn 
kan leverera exempelvis vatten för att invånarna ska kunna täcka sina basala behov. 
Den offentliga sektorn styrs i sin tur av regeringens politik och förvaltning. UNDP:s 
(2006, 20) identifierade faktorer stämmer även delvis in på Etiopien (2003). Analysen 
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visar att centralstyrning brister i vattenförvaltningen och författarna menar att 
åtgärderna måste anknyta till det lokala samhället. Exempelvis ligger det nationell 
fokus på ökad produktion snarare än hur mycket vatten som krävs i processen. Den 
bristande förvaltningen leder till miljödegradering och påverkar befolkningen genom 
risk för låg avkastning och osäker livsmedelssäkerhet.  

Gemensamt för alla dokument var att jämställdhet inte var uppnått och det 
flera problem tillkommer med icke jämställda samhällen samt att kvinnorna skulle bli 
mer självständiga genom arbete. Sökordet ”government” är frekvent förekommande i 
alla dokument och det framkommer att regeringar spelar en viktig roll för att nå 
jämställda samhällen. Meehan (2000, 39) betonar vikten av att de med politiskt 
inflytande är medvetna om icke jämställda strukturer för att kunna åtgärda dem och 
UNPD (2006, 6) betonar att dålig tillgång på vatten och sanitet är på grund av 
institutioner och politiskt ställningstagande. Detta kan stämma då samtliga dokument 
menar att makten ligger hos regeringarna samtidigt som två av dokumenten 
(Mocambique 2007 & Zamba 2008) visar på att statistisk och forskning kopplat till 
genus och jämställdhet saknas eller är bristande. I dokumentet för Tanzania (1999) 
framgår det att centralmakten är stark och jämställdhetsutvecklingen går trögt. 
Regeringen har jämställdhetspolicys vilket indikerar på att de är medvetna om icke 
jämställda samhällsstrukturer men det framkommer också att kvinnorna möter hinder 
när de ska delta i lokala beslutsfattande processer vid förvaltning av vatten och 
sanitet. Detta indikerar på att landets politiska makt är medvetna om frånvarande 
jämställdhet men de prioriterar inte frågan.  

Kodningen stötte inte på ämnet ekonomisk vattenbrist i något av dokumenten 
förutom i Etiopien (torrperioden). Detta kan bero på att sökorden inte täckte det 
området eller att det inte anses vara ett prioriterat problem av författarna. I Etiopiens 
dokument refererar de flera gånger till kvinnors och mäns lika rättigheter och 
möjligheter samtidigt som det flera gånger nämns till ”strategy/ies”. Det framkommer 
att landets policydokument är vagt formulerade, detta skulle kunna vara en indikator 
på att policyn inte heller är särskilt verklighetsförankrade. Samtliga regioner i landet 
identifierar traditioner som främsta hinder i fattigdomsbekämpningen och möjligheten 
till att uppfylla befolkningens basala behov. Sådant resonemang och explicit uttal 
förekommer inte i de övriga dokumenten.  

Dokumenten bekräftar att fattiga kvinnor och flickor påverkas av bristande 
vattentillgångar men sanitet är generellt sett frånvarande i dokumenten. Både sanitet 
och sexuella trakasserier problematiseras i dokumenten men de sammankopplas inte. 
Sanitet kopplas däremot ihop med vattenburna sjukdomar i dokumentet för Zambia 
(2008) samt den reproduktiva rollen som innebär att kvinnorna tar hand om de sjuka 
vilket resulterar i förlorade arbetsdagar och inkomstmöjligheter. Kodningen gav inget 
resultat som visar på att länderna problematiserar och sammanlänkar sanitet och 
kvinnors hälsa. Detta kan bero på frånvarande genusstatistik men det är även möjligt 
att sådant som sammanlänkar kvinnors behov av sanitet, exempelvis mens, är 
tabubelagt i landet. De är troligt att författarna till dokumentet till viss del måste 
anpassa sig till de länder de arbetar i (exempelvis rådande maktstruktur, religion mm.) 
och att deras åsikter därför inte syns lika tydligt i dokumenten. Det gemensamma för 
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dokumenten och dess författare är att samtliga vidhåller att kvinnor behöver arbete för 
att kunna stärka sin samhällsposition. Men att hjälpa kvinnor innebär inte att de är 
svaga. Heugh (2011, 93) problematiserar att kvinnorna många gånger framstår som 
offer snarare än aktiva agenter vilket underminerar dem. I dessa dokument betraktas 
kvinnorna som offer i den mån att de inte hade samma möjligheter till resurser som 
männen, men många åtgärder var riktade till att stärka kvinnorna genom att förse dem 
med resurser. Kvinnorna uppmanades exempelvis till att delta i beslutsfattande 
processer vilket kan uppfattas som en indikator på att kvinnorna ses kompetenta och 
aktiva agenter.  

Ländernas regeringar är medvetna om att det råder ojämnställda 
samhällsstrukturer men ändå går utvecklingen långsamt, detta kan bero på att intresset 
och förståelsen saknas och av den anledningen spelar SIDA en viktig roll. Som 
biståndsmyndighet med politiskt inflytande kan SIDA influera länderna och dess 
regeringar och förena moral och praktiska åtgärder i utvecklingsarbetet inom 
länderna. De kan uppfylla det som regeringarna inte lyckats med; att integrera 
kvinnors rätt, vattentillgång och sanitet i landets åtgärder mot fattigdomsbekämpning i 
praktiken.  
 

6.2 Slutsats 
Datamaterialet och text- och innehållsanalysen har försett studien med information 
om hur kvinnoförtrycket i Sub-Sahara utspelas samt hur detta sammankopplas med 
tillgången på vatten och sanitet. Resultatet bekräftar att vatten har en stor inverkan på 
kvinnornas liv men indikerar även på att sanitet inte behandlas i lika stor utsträckning. 
Den andra ekofeministiska vågen var överlag den mest framträdande åsiktslinjen. 
Detta ger en uppfattning av hur de olika länderna problematiserar icke jämställda 
relationer och vad de anser är lösningen. Med andra ord, kvinnor har egenskaper som 
man saknar, ohållbart samhälle på grund av manligt styre, samhällseffektivt och 
hållbart att ta hänsyn till flera egenskaper. Detta påverkar i sin tur samarbetet med 
SIDA som till viss del måste anpassa sig till landet samtidigt som de har inflytande 
över vilka åtgärder som ska implementeras. Det är troligt att denna utveckling också 
påverkar resursfördelningen och tillgång på vatten och sanitet. 

I vissa fall visade sig vara svårt att avgöra vilken åsiktlinje som är den mest 
framträdande i dokumentet. Resultatet visade även att de mest framträdande 
åsiktslinjerna skiljer sig mellan länderna i Sub-Sahara och de förekommer inte i 
kronologisk ordning men även att de olika ekofeministiska vågorna förekommer i 
kombination. Några av mest förekommande sökorden var i samtliga dokument var 
”work”, ”income” och ”issue/s” och kontextläsningen visade att samtliga dokument 
menade att kvinnorna skulle bli mer självständiga genom arbete. Detta stämmer 
överens med första ekofeministiska vågen men sammanställningen av analysen visar 
på att andra vågen är den mest förekommande.  

Det hade vart önskvärt att studera den ekologiska aspekten mer då detta är en 
viktig komponent inom ekofeminismen, men för detta krävs annat datamaterial. 
Studiens resultat hade stärkts av ländernas historia och eventuellt deras kopplingar till 
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kolonialismen samt 1960-1970 tal då ekofeminismen etablerade sig genom aktivism. I 
detta fall hade tidsaspekten varit intressant då ekofeminism har olika betydelser för 
västvärldens kvinnor och kvinnorna i syd.  

SIDA är bara en av flera biståndsgivare och de är dessutom nationella vilket 
innebär att de måste förhålla sig till biståndslandet riktlinjer, av den anledningen hade 
det vart intressant att se om det skiljer sig mellan biståndsorganisationer kopplade till 
nationer och övriga NGO:s som inte är nationellt politiskt bundna.  
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