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Abstract 

The aim of this study is to investigate the World Bank Development Report from a per-

spective of human capabilities. Of interest is to understand the meanings of the deve-

lopment issues stated in the report, and how they affect individuals living in develop-

ment countries. In this way, the complexability of the problems can be illustrated. The 

purpose of this paper is to use Martha Nussbaum’s theory about capabilities to answer 

the questions; What meaning can the problems of the WDR 2012 in a perspective of 

capabilities? And; What meaning does the term "development" have in the report com-

pared to Martha Nussbaum's perspective of capabilities? 

Various methods were used to analyze the World Bank Development Report. 

Comparative method was used to compare the bank’s main messages with Nussbaum’s 

theory, in addition to Sylvia Chant’s feminist perspective on households. To elaborate 

on the content of the primary material, an idea- and ideology-analysis was used. 

 

Keywords: gender equality, development, capabilities, Martha Nussbaum, household, 

feminism. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Abstract (svenska) 
 
 

Syftet med denna studie är att undersöka Världsbankens utvecklingsrapport från 2012, 

från ett . Av intresse är att förstå innebörden i de utvecklingsfrågor som anges i rappor-

ten, och hur de påverkar människor som lever i utvecklingsländerna. På detta sätt kan 

problemens komplexitet illustreras. Denna uppsats använder Martha Nussbaums kapaci-

tetsteori för att besvara frågorna; ”Vilken innebörd får problemen i WDR 2012 i ett ka-

pacitetsperspektiv?” och ”Vad innebär ’utveckling’ i rapporten respektive Martha Nuss-

baums kapacitetsperspektiv?”. 

Olika metoder användes för att analysera Världsbankens utvecklingsrapport. 

Komparativ metod användes för att jämföra Världsbankens huvudsakliga budskap 

med Nussbaums teori, och vidare Sylvia Chants feministiska perspektiv på hus-

hållet. En idé- och ideologianalys användes även för att analysera primärmateria-

let. 

 

Nyckelord: jämställdhet, utveckling, individens kapaciteter, Martha Nussbaum, 

hushåll, feminism
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1 Inledning 

Utveckling är en konstitutiv och ofrånkomlig process som berör alla i den värld vi lever 

i. Dess komplexitet medför att den inte kommer till fördel för alla, utan att vissa exklu-

deras och att klyftor bildas och växer sig stora. Följaktligen är utvecklingsfrågor ett 

ständigt aktuellt ämne, inte minst i dagens världssamhälle, där utvecklingen på sina håll 

kan upplevas som explosionsartad. Vi vill gärna visa att fattigdom och orättvisor inte 

tolereras, och för jämnan blir vi påminda om världens orättvisor genom insamlingar och 

välgörenhetsgalor i media, för att ge exempel. Men hur ser problemen egentligen ut 

idag? Vilka klyftor har jämnats ut, och vilka kvarstår? Världsbanksgruppen utgör idag 

en stor aktör i det internationella arbetet med utveckling, och har i flera år arbetat med 

att minska fattigdom. Årligen produceras en utvecklingsrapport, World Development 

Report (WDR – hädanefter refererat till som ”rapporten”), som varje år har ett särskilt 

fokusområde. År 2012 stod jämställdhet och utveckling på agendan, och det är denna 

rapport, ”Gender Equality and Development 2012”, som utgör forskningsgrundlaget för 

denna uppsats. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) är 

den del av världsbanksgruppen som står bakom rapporten, som publicerades september 

2011.1 Fortsättningsvis kommer IBRD refereras till som en representant för Världsban-

ken. 

IBRD grundades år 1944, i syftet att hjälpa Europa på fötterna efter andra världs-

kriget. I dag är syftet att minska fattigdom i medelinkomstländer och kreditvärdiga fat-

tiga länder. Banken främjar hållbar utveckling genom lån, garantier, ”risk manage-

ment”-produkter samt analytiska tjänster och rådgivning. IBRD ägs och drivs till för-

mån för sina 188 medlemsländer, och är strukturerad som ett kooperativ.2 Problemet är 

att utvecklingen i liten grad analyseras utifrån ett individperspektiv och feministiskt 

perspektiv, vilket denna uppsats kommer att behandla.  

                                                                                                                                          
 
1 World Bank, World Development Report 2012: Gender Equality and Development, Washington, DC: 
World Bank, 2011, s. vi 
2 World Bank 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTIBRD/0,,contentMDK:21130269
~menuPK:3168298~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3046012,00.html  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera vad världsbanken förmedlar för huvudbudskap i 

rapporten, genom att använda teoretiska perspektiv om människors kapaciteter och en 

feministisk teori om makt i hushållet. Ytterligare ett syfte är att svara på vad som läggs i 

ordet utveckling för de olika parterna i uppsatsen. Martha Nussbaum spelar en central 

roll i analysen, tillsammans med feministisk kritik som riktats mot rapporten. Genom att 

ta del av tidigare forskning och kritik som framförts mot rapporten, lyfts problematiska 

sidor hos rapporten upp. Olika teoretiska perspektiv kommer användas genomgående 

för att analysera rapportens innehåll och svara på uppsatsens frågeställning.  

 

Frågeställningar: 

 - Vilken innebörd får problemen i WDR 2012 i ett kapacitetsperspektiv? 

 - Vad innebär ”utveckling” i rapporten respektive Martha Nussbaums kapacitets-

perspektiv? 

1.2 Material och avgränsningar  

1.2.1  Primär- och sekundärmaterial 

Primärmaterialet som bearbetas i denna uppsats är världsbankens utvecklingsrap-

port från 2012, ”Gender Equality and Development”, som fokuserar på kön, jäm-

ställdhet och utveckling. Grunden till valet av rapporten från 2012 är en önskan 

om att analysera utvecklingsfrågor i ett genusperspektiv. Därför valdes en äldre 

rapport, och inte de senaste rapportera för 2013 och 2014, som har andra fokus-

områden. Huvudbudskapen som formulerats i rapporten utgör en viktig del av 

materialet som analyseras, då de tar upp vilka budskap världsbanken anser vara 

mest centrala. Här tydliggörs vilka frågor Världsbanken lägger särskild vikt vid 

samt vilka prioriteringar som rekommenderas för dess medlemsstater. 

Sekundärmaterialet i denna uppsats utgörs av den tidigare forskning samt 

kritik som riktas mot rapporten. Till sekundärmaterialet hör även det material som 

författarna bakom det teoretiska perspektivet producerat. Motiveringen för val av 
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de teoretiska perspektiven redogörs detaljerat i kapitlet teori och metod. Samman-

lagt används fem olika vetenskapliga artiklar i denna uppsats. 

 

1.2.2 Avgränsningar 
 
Uppsatsens primärmaterial är intressant att studera på många olika sätt, men jag 

har av praktiska skäl valt att avgränsa min undersökning till rapportens huvud-

budskap. Detta eftersom rapportens totala omfång är på över 400 sidor. Särskild 

vikt har därför lagts vid att analysera rapportens fyra huvudbudskap, vilka presen-

teras i uppsatsens kapitel ”Gender Equality and Development”. 

  

 

1.2.3 Källkritik 
 

Uppsatsens primärmaterial, rapporten, har producerats av Världsbanken och riktar 

sig till dess medlemsländer och andra som är intresserade av att lära sig mer om 

Världsbankens verksamhet. Eftersom banken själv står bakom rapporten, utgör 

den en pålitlig förstahandskälla. Sekundärmaterialet i uppsatsen utgörs av veten-

skapliga artiklar som har publicerats i tidskrifter som använder sig av ”peer-

review”. Detta innebär att det är vetenskapliga artiklar som grundar sig i tidigare 

forskning, och att de följaktligen är pålitliga sekundärkällor. De flesta artiklarna är 

samtida, förutom Martha Nussbaums artikel, och Sylvia Chants artikel om hushål-

let, de är från år 1997, respektive 1998. Idag används Nussbaums Kapacitetsper-

spektiv i många sammanhang. Det kan dock finnas problem med att Chants artikel 

om hushållet är utdaterad, och att mycket har hänt med tillvägagångssättet till in-

ternationella organ som hon kritiserar i artikeln. 

1.3 Forskningsetiska bedömningar 

I uppsatsen används material som är bearbetat av andra forskare, och materialet 

innehåller inga upplysningar om enskilda individer. Materialet som används be-

handlar i stället grupper av människor. Det finns dock en risk för objektifiering 
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och generalisering av grupper och minoriteter när sådana studier genomförs. I 

denna uppsats är det i synnerhet kön som står i fokus, men även skillnaden mellan 

fattig och rik. Vid arbetet med denna uppsats kommer jag sträva efter att ha ett 

objektivt förhållande till materialet som bearbetas i största möjliga utsträckning.  

1.4 Disposition 
 

I kapitel två, ”teori och metod”, beskrivs de två teoretiska perspektiven för att ge 

läsaren en ökad insikt i de principer och de begrepp som används genomgående i 

analysen. De teoretiska perspektiven kan även vara bra för läsaren att ha i åtanke, 

inte minst vid läsning av kapitel fyra. Kapitel tre, ”tidigare forskning”, tar upp den 

forskning som gjorts om primärmaterialet; världsbankens rapport. Kapitel fyra ger 

en vidare inblick i rapporten och tillgodoser den information läsaren behöver ha 

med sig då denne tar del av analysen. I kapitel fem analyseras rapporten utifrån 

det teoretiska perspektivet. Uppsatsen avslutas med en diskussion. 
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2 Teori och metod 

2.1 Teori 

I uppsatsen används två teoretiska perspektiv för att behandla de olika dimensio-

nerna rapporten tar för sig. De teoretiska perspektiv som används är Martha Nuss-

baums kapacitetsteori och en feministisk teori om hushållet i utvecklingsländer, 

formulerat av Sylvia Chant. 

 

2.1.1 Martha Nussbaums kapacitetsperspektiv 
 

Martha Nussbaums artikel “Capabilities and Human Rights” lyfter fram hennes kapaci-

tetsperspektiv, och förklarar hur det förhåller sig till mänskliga rättigheter. Enligt Nuss-

baum kan utveckling mätas i praktiken genom att kolla på människors kapaciteter. Hen-

nes kapacitetsperspektiv, som hon har formulerad tillsammans med Amartya Sen, an-

vänds av UNDP för att mäta utvecklingen av människors livskvalitet i länder.3 Nussba-

um hävdar att rättighetsspråket är rådande i den internationella diskursen om männi-

skors grundläggande rätt till politiska och ekonomiska rättigheter.4 Titeln på Nussba-

ums artikel antyder att det finns en koppling mellan å ena sidan kapaciteter, och å andra 

sidan mänskliga rättigheter. 

Nussbaums fokus ligger på det mänskliga i mänskliga rättigheter. För Nussbaum 

är de mänskliga kapaciteterna centrala och tillför en djup mening och är ett fungerande 

mått på människors livskvalitet. Nussbaums teori blir på många sätt aktuell för denna 

uppsats. Hon förklarar bland annat varför ekonomiska teorier och BNP inte lämpar sig 

till att mäta livskvalitet. Genom att beskriva hur ekonomiska mätningar och BNP-

mätningar utförs, och hur de misslyckas fånga upp ett perspektiv som inkluderar indivi-

                                                                                                                                          
 
3 Nussbaum, Martha C. (1997). “Capabilities and Human Rights”. Fordham Law Review, Vol 
66, No. 2, s. 273-300, s 275 
4 Nussbaum, 1997, s, 273 
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ders livskvalitet, styrks hennes tes om att perspektivet på mänskliga kapaciteter är det 

mest rättvisande. Endast denna mätmetod kan fånga upp individers livskvalitet. 

Nussbaum frågar sig själv varför internationella aktörer såsom UNDP mäter livs-

kvalitet och funktionalitet istället för mer traditionella mätningar.5 Hon menar att kapa-

citetsteorin bäst kan förstås genom att sätta den i kontrast till andra metoder som an-

vänds för att mäta internationell utveckling. BNP per capita (bruttonationalprodukt per 

invånare) har tidigare varit den mest förekommande metoden att mäta utveckling och 

livskvalitet. Nussbaum argumenterar dock för att denna metod inte visar vart resurserna 

finns, det vill säga vilka som har pengarna. För att exemplifiera detta, tar Nussbaum upp 

Sydafrika – ett land som uppvisat hög BNP per capita, trots att det förelegat stora ojäm-

likheter. Enligt Nussbaum säger BNP ännu mindre om andra viktiga aspekter av ett 

människoliv, som är avgörande för att gradera livskvaliteten; möjligheten till utbildning, 

hälsa, medellivslängd, barndödlighet, politiska friheter och ojämställdhet på grund av 

ras eller kön.6   

Nussbaums kritik av att använda ekonomi som en måttstock för utveckling är av 

särskild betydelse för denna uppsats. Hon poängterar att denna metod åtminstone ser på 

fördelningen av resurser, men att den mäter livskvalitet utifrån ett utilitaristiskt perspek-

tiv, och därmed har en del brister. Det första problemet med utilitarismen hon tar upp, är 

att den kan acceptera ett resultat som genomsnittligt eller totalt är bra nog, men att vissa 

individer lider extremt, och således inte syns i statistiken. Utilitarismens andra problem 

är enligt Nussbaum att mäta det välfärd utifrån en enda parameter, när det finns betyd-

ligt fler element som spelar in i ett värdigt människoliv.7 Enligt Nussbaum finns ett tred-

je och ännu större problem med utilitarismen; människors tillfredsställelse är inte en 

pålitlig indikator på deras livskvalitet. Rika människor vänjer sig vid en hög nivå av lyx, 

och känner missnöje om de inte längre skulle ha tillgång till sina privilegier. Likaså kan 

de som har det sämst ställt i samhället anpassa sina förväntningar till en så låg nivå, att 

de faktisk kan känna tillfredsställelse vid en extremt reducerad levnadsstandard. Nuss-

baum refererar till detta som adaptiva preferenser.8 För att illustrera detta ytterligare tar 

hon upp ett exempel från Indien, där det gjordes en hälsoenkät året efter hungersnöden 

                                                                                                                                          
 
5 Nussbaum, 1997, s. 279 
6 Nussbaum, 1997, s. 280-281 
7 Nussbaum, 1997, s. 281 
8 Nussbaum, 1997, s. 282 
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1943. I undersökningen ingick ett stort antal änkor och änkemän. Änkors situation i 

Indien var sedan innan mycket dålig, särskilt vad gäller hälsa. Undersökningen visade 

dock att endast 2,5 procent änkor, mot 48,5 procent änkemän hade svarat att deras hälsa 

var försämrad eller oberörd. Enligt Nussbaum är en möjlig förklaring att människor som 

är undernärda och dessutom ständigt får höra att de är svaga, gjorda för att lida och är 

praktisk taget döda och inte har några rättigheter, inte kan känna lidelsen som en fysisk 

sjukdom. För männen blir det omvänt, eftersom de förväntas vara starka och ha hög 

fysisk förmåga. Vidare nämner Nussbaum att adaptiva preferenser nu erkänns som ett 

centralt problem vid utilitaristiska mätningar, och att det är särskilt tydligt bland kvinnor 

i utvecklingsländer.9  

Om varken BNP eller ekonomi kan mäta utveckling och livskvalitet på ett bra sätt, 

hur ska man då göra det? Enligt Nussbaum är kapacitetsperspektivet det som fungerar 

bäst. Genom att fråga ”vad är person A kapabel till att göra och vara”, sätter hon indivi-

den i fokus, och istället för att kolla på hur människor känner, få svar på vad de faktiskt 

är kapabla till att göra.10 

Nussbaum anger en lista över de mest centrala kapaciteterna i ett människoliv11, 

som ska vara lika för alla. Den ska även kunna anpassas till lokala kulturer.12 Listan 

fokuserar på följande kapaciteter; liv, fysisk hälsa, kroppslig integritet, sinne, fantasi 

och tankar, känslor, praktiskt resonerande, tillhörighet i form av vänskap och respekt, 

relationer till andra arter, lek, samt kontroll över ens egen omgivning - både politiskt 

och materiellt. Nussbaum artikulerar att dessa kapaciteter är lika viktiga, och behovet 

för en av dem kan inte kompenseras genom att få mer av något annat.13 

Nussbaum är noga med att uttrycka att kapaciteter, inte praxis, är det politiska må-

let med hennes teori. Människors valfrihet är en nyckel till att förstå detta; en person 

som har tillgång till mycket mat, kan välja att inte äta denna av olika orsaker, till exem-

pel religiösa. Det är dock en stor skillnad på att välja att fasta och att svälta. Praxisen 

med kvinnlig könsstympning kan illustrera vad Nussbaum är emot. Den fråntar indivi-

der möjligheten att välja sexuell njutning, eller likaså välja att leva i celibat.14 För att 

                                                                                                                                          
 
9 Nussbaum, 1997, s. 282-283 
10 Nussbaum, 1997, s. 285 
11 Nussbaum, 1997, s. 287 
12 Nussbaum, 1997, s. 286 
13 Nussbaum, 1997, s. 287-288 
14 Nussbaum, 1997, s. 289 
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tydliggöra och teoretisera detta ytterligare använder Nussbaum sig av tre olika begrepp 

som förklarar olika nivåer av kapaciteter; Grundläggande kapaciteter avser de medföd-

da förutsättningar som är nödvändiga för att utveckla mer avancerade kapaciteter. De 

flesta barn har grundläggande kapaciteter till att resonera och fantisera, det krävs dock 

utveckling och utbildning för att de ska träda ikraft. Interna kapaciteter kan exemplifie-

ras med kvinnor som inte genomgått könsstympning, de har en intern kapacitet till sex-

uell njutning, på samma sätt som de flesta vuxna har möjligheten att tänka och prata. 

Den sista av Nussbaums begrepp är kombinerade kapaciteter, som avser de interna ka-

paciteterna kombinerat med externa förhållanden. Om en kvinna inte har genomgått 

könsstympning, men stängs inne och förbjuds att gå ut, har hon en intern men inte kom-

binerad kapacitet att uttrycka sig sexuellt. Medborgare i länder där yttrandefriheten inte 

respekteras har en intern, men inte kombinerad möjlighet att uttrycka sina åsikter.15  

 

2.1.2 Sylvia Chant – feministisk teori om hushållet 
 

Chants artikel svarar huvudsakligen på vad makt i hushållet har att säga om mi-

gration. Artikeln är relevant för denna uppsats, eftersom den tar för sig maktför-

hållanden och kvinnans röst i hushållet, och vad det får för konsekvens för kvin-

nans frihet. Detta utgör även ett stort fokusområde i rapporten, och behöver såle-

des analyseras närmare genom ett teoretiskt perspektiv som kan förklara förhål-

landena i hushållet närmare. 

Enligt Chant har kön kommit att inta en allt mer framträdande plats i diskurser om 

utveckling i slutet av 1900-talet och erkänns av den internationella akademiska och poli-

tiska gemenskapen som en varierad och föränderlig social konstruktion. I den feminis-

tiska litteraturen har detta lett till ett större erkännande av "hushållet" som en geogra-

fiskt och historiskt dynamisk social institution, där könsaspekten är av stor betydelse. 

Forskare och aktivister som arbetar utifrån ett genus- och utvecklingsperspektiv (GAD) 

har betonat behovet av behandla frågor om hushåll och familjer i planeringen av 

en genusmedveten utveckling.16  

Av samma skäl verkar det ha funnits mindre vilja, åtminstone från regeringar och 
                                                                                                                                          
 
15 Nussbaum, 1997, s. 289-290 
16 Chant, Sylvia, Households, gender and rural-urban migration: reflection on linkages and considera-
tions for policy. Environment and Urbanization, 1998 vol. 10 no. 1, ss. 5-22, s. 5 
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internationella organ, att ta upp jämställdhetsfrågor nationell nivå, för att anamma mer 

flexibla föreställningar om hushållens former och, i synnerhet, att acceptera tanken på 

att hushåll som leds av kvinnor i vissa fall representerar gynnsamma miljöer för kvinnor 

och deras barn.17 Chant påpekar att trots stora skillnader i hushållens sammansättning 

och ledarskap över tid och rum, så tolkas hushåll med en manlig kärna allmänt som ett 

kännetecken för det moderna, och som en höjdpunkt av utvecklingsprocessen. Detta, 

tillsammans med en annan allmänt vedertagen uppfattning om att hushåll som består av 

en man, en hustru och deras barn utgör den "naturliga" utformningen, har lett till lätt-

vindiga uttalanden om att växande antal hushåll som leds av kvinnor är symptomatiskt 

med "familjesammanbrott" eller "familjekris". Ytterligare ett syfte med Chants artikel är 

att påvisa att en ovilja från stater och internationella organ att stödja olika former av 

hushåll och familjeliv kan vara ett olämpligt ställningstagande till en situation där ut-

vecklingen ofta bidrar till hushållens differentiering. Vissa kvinnor kan finna en väg till 

mer makt och friare roller genom "alternativa" former av hushåll.18  

Chant hänvisar till en beskrivning av hushållet från ett FN-projekt på 1980-talet, 

där hushållet i alla dess olika kulturella konnotationer utgör den primära sociala lev-

nadsformen. I hushållet förekommer olika aktiviteter bland individerna som lever där 

tillsammans. Hushållet ingår även i den bredare organiseringen av samhället. Chant 

betonar även att feministiska forskare har spelat en stor roll i att bevisa att hushållens 

ledarskap och sammansättning kan variera extremt.19 Ett annat stort bidrag från feminis-

tiska forskare har varit att identifiera hur hushållen ofta fungerar som en prak-

tiskt/materiell infattning, för att inte nämna kanal, för bredare ideologier och institutio-

ner av familjer, där kön intar en central roll.20 

Chant menar att "ledarskap i hushållet" är ett mycket oprecist och problematiskt 

begrepp. Hon menar att det innebär ett antagande om att en person i en familjeenhet är 

ansvarig för övriga familjemedlemmar och/eller ansvarig för hushållets organise-

ring. Ofta tilldelas fadern eller en annan vuxen man denna roll, både genom familjemed-

lemmarna själva, samt genom externa parter, såsom statliga och internationella organ.21 

Världsbanken skulle kunna vara ett sådant organ. Vidare menar Chant att kvinnor, i 

                                                                                                                                          
 
17 Chant, 1998, s. 5-6 
18 Chant, 1998, s. 6 
19 Chant, 1998, s. 7 
20 Chant, 1998, s. 7-8 
21 Chant, 1998, s. 8 
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motsats till männen, ofta blir föremål för diktatet av manligt styrda hushåll, de är mer 

begränsade till den privata sfären, och har ännu mindre makt och personlig frihet än sina 

manliga motsvarigheter. Dessa mönster omfattar även yngre generationer; döttrar 

har generellt sett stramare föräldrakontroll och mindre rätt till ekonomiska och sociala 

privilegier. Av dessa skäl är det inte förvånande att (det manligt styrda) hushållet ofta 

beskrivs som en primär plats för kvinnoförtryck.22 Kön, ålder och relation till hushål-

lets ledare är ofta essentiella faktorer som påverkar möjligheter till förhandling. Ofta 

är kvinnor och barn mer utsatta, hårt arbetande och har en mindre möjlighet att bestäm-

ma över sina egna liv.23 

 

 

2.2 Metod 

Komparativ metod har använts för att jämföra primärmaterialet, rapporten, med Martha 

Nussbaums kapacitetsperspektiv. Den komparativa metodiken tillämpas även när rap-

porten jämförs med Sylvia Chants feministiska teori om hushållet, samt tidigare forsk-

ning. Genom att använda en komparativ metod kan likheter och skillnader studeras, och 

metoden används ofta inom det statsvetenskapliga fältet för att se hur politiska fenomen 

förhåller sig till varandra. Komparativa studier kännetecknas av ett antagande om att det 

finns likheter eller skillnader mellan det som undersöks.24 Eftersom huvudbudskapen i 

WDR 2012 på många sätt liknar en politisk agenda är metoden lämplig för denna upp-

sats.  

En textanalys i form av idé- och ideologianalys har använts som komplement för 

att studera primärmaterialet. Det finns ingen given och allmänt erkänd indelning av idé- 

och ideologianalys.25 Eftersom det inte finns någon mall för idé- och ideologianalyser 

får forskaren följaktligen stor frihet att utveckla en analysmetod som lämpar sig för det 

                                                                                                                                          
 
22 Chant, 1998, s. 8 
23 Chant, 1998, s. 8-9 
24 Thomas Denk (2002), Komparativ Metod – förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur AB, Lund, s. 7 
25 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys, 3:a upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, s. 145 
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övergripande syftet. Precis som vid andra textanalytiska undersökningar måste valet av 

källor motiveras.26  

Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursana-

lys, skriven av Göran Bergström och Kristina Boréus, beskriver och förklarar olika for-

mer för textanalys. Den utgör ett hjälpmedel i val av metod, samt vägleder i genomfö-

ringen av en analys, som i detta fall är en idé- och ideologianalys. 

                                                                                                                                          
 
26 Bergström & Boréus (2012), s. 173 
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3 Tidigare forskning 

Eftersom rapporten publicerades år 2011 har den redan blivit bearbetad av forska-

re inom olika fält. Kapitlet lyfter upp de olika synpunkter som kan utläsas från 

denna tidigare forskning. Den allmänna diskursen och kritiken mot WDR 2012 

går ut på jämställdhet som smart ekonomi. 

 Enligt Lourdes Benería tycks rapporten ha överraskat många människor som inte 

är bekant med att banken har arbetat med genusfrågor sedan slutet av 1990. Hon förkla-

rar vidare att rapporten utgör ett viktigt steg framåt, inte bara på grund av dess symbo-

liska och osedvanliga storlek på 426 sidor, samt en omfattande lista med frågor som 

behandlas, men även eftersom rapporten på många sätt gör ett försök att ta itu med tidi-

gare kritik av bankens tillvägagångssätt. Benería ger som exempel att rapporten tydligt 

säger att jämställdhetsfrågor utgör ett centralt mål i sig självt.27 s. 175 Benería belyser 

att rapporten att rapporten följer Amartya Sen i att se utveckling som en process av ex-

panderade friheter som är lika för alla människor, medan jämställdhet ses som ett cent-

ralt mål i sig självt. Med tanke på Sens kritik av utveckling som främst bygger på indi-

katorer av ekonomisk tillväxt - typiskt för bankens traditionella metoder – kan detta 

tyda på ett paradigmskifte, åtminstone för denna specifika rapport. I sådana fall skulle 

det betyda att världsbankens rapporter kommer närmare UNDP och dess Human Deve-

lopment Rapport. Enligt Benería är det även positivt att forskarteamet bak rapporten har 

en stor brädd, med många olika bakgrunder.28 

 Benerías kritik mot rapporten går ut på att den i liten grad tar upp könsdiskrimine-

ring som en källa till löneskillnader, att rapporten inte tar upp negativa konsekvenser av 

globaliseringen samt att feminismen och kvinnorörelsen inte tas upp förrän i det sista 

kapitlet. Detta kan enligt Benería göra att många läsare kan tycka att det är otillräck-

ligt.29 

                                                                                                                                          
 
27 Benería, Lourdes The World Bank and gender inequality, Global Social Policy August 2012 vol. 12 no. 2 
175-178, s. 175 
28 Benería, 2012, s. 175 
29 Ibid, s. 176-177 
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Sylvia Chant, professor i Developmental Geography vid London School of Eco-

nomics and Political Science har skrivit artikeln ”The disappearing of ‘smart econom-

ics’? The World Development Report 2012 on Gender Equality: Some concerns about 

the preparatory process and the prospects for paradigm change”.  I artikeln analyserar 

hon och problematiserar rapporten. Artikeln ifrågasätter i vilken utsträckning ”smart 

economics”, som låg till bakgrund för bankens handlingsplan för jämställdhet åren 

2007-2010, visar tecken på att ersättas av ett mer genusmedvetet synsätt, där det fokuse-

ras på kvinnors rättigheter snarare än ansvar.30 Chant frågar sig även varför det ofta är 

så att jämställdhet blir synonymt med kvinnor och flickor, och inte män.31 Även ifall 

“smart economics” sannolikt är väldigt “smart” från ett perspektiv av utvecklingsorgan 

och samhället, hävdar Chant att det utan tvekan är mindre smart när det kommer till 

fattiga kvinnor och flickor.32 Hon framför även att banken fortsätter att vara tvetydiga 

och hon saknar specificering av hur de faktiskt inkorporerar genusfrågor i jämställd-

hetsprojekt och hur dessa faktisk har gynnat kvinnorna.33 

Chant har även analyserat hur jämställdheten ser ut bland de som arbetat med rap-

porten, och kommit fram till en del intressanta resultat. Även ifall mannen Sudhir Shetty 

delade ledarställningen med en kvinna vid namn Ana Revenga, som har en PhD i eko-

nomi från Harvard, fanns endast en genusspecialist (en kvinna) i teamet med 13 med-

lemmar. Inte bara var ledarskapet uteslutande omhändertaget av ekonomer, utan kvoten 

av ekonomer utgjorde totalt 75 procent i hela forskarteamet. Vad angår etnicitet och 

geografiska ursprung i teamets personal, fanns inga representanter från Afrika söder om 

Sahara eller Sydöstliga Asien.34 Chant skiljer sig där med delvis från Benerías uppfatt-

ning om ett mångfald i forskarteamet. Sylvia Chant poängterar, liksom Benería, att 

WDR 2012 är den första av världsbankens årsrapporter som fokuserar på genus, och att 

det kan ses som en indikation på att världsbanken tar genusproblematiken på allvar. 

Vidare borde detta även leda till en inverkan på utvecklingssamhället.35 

                                                                                                                                          
 
30 Chant, Sylvia, The disappearing of ‘smart economics’? The World Development Report 2012 on Gen-
der Equality: Some concerns about the preparatory process and the prospects for paradigm change, 
Global Social Policy, 2012, Vol. 12 Issue 2, ss. 198-218, s. 198 
31 Chant, s. 202 
32 Chant, s. 202 
33 Chant, s. 203 
34 Chant, s. 207 
35 Chant, s. 211 
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Adrienne Roberts och Susanne Soederberg har skrivit artikeln Gender Equality as 

Smart Economics? A critique of the 2012 World Development Report, och precis som 

titeln antyder riktas kritik mot rapporten. Då rapporten granskas genom feministisk 

marxistiska glasögon, bidrar författarna till ett nytt perspektiv på vad de annars benäm-

ner som ett område där lite forskning har gjorts med detta perspektiv.36 Författarna har 

två huvudargument; för det första hävdar de att den opolitiska och ohistoriska represen-

tationen av kön och jämställdhet i WDR (världsbankens rapport) bidrar till att normali-

sera utrymmen av osäkerhet, och därmed utplåna den nyliberalt-ledda kapitalistiska 

exploatering och dominans som kännetecknar den sociala kontexten många kvinnor 

lever i. För det andra argumenterar Roberts och Soederberg för att WDR representerar 

företags intressen för att omvandla länder som tidigare varit exkluderade under kolonia-

lismen, inte minst kvinnor, till konsumenter och företagare. WDR representerar på detta 

sätt ett försök från Världsbanken och deras ”partners” att fördjupa och befästa grund-

läggande värderingar och principer som utgår från kapitalistiska intressen.37 Roberts och 

Soederberg belyser särskilt det de benämner som ett äktenskap mellan världsbanken och 

Goldman Sachs - en av världens mest inflytelserika investeringsbanker.38 

Roberts och Soederberg är inne på samma spår som Martha Nussbaum, vad gäller 

BNPs anknytning till utveckling. De tar upp att rapporten erkänner att BNP i sig inte 

automatiskt bidrar till att minska ojämställdhet eller riktar sig mot fattigas behov. Det 

beror i stället på brister på marknaden, eller faktorer utanför marknaden såsom kulturel-

la och sociala normer. Författarna nämner även att i de fall WDR erkänner ojämställdhet 

på arbetsmarknader och inkomst, är inte dessa skillnader grundade i marknaden i sig, 

utan formas istället av könsskillnader i tidsanvändning, bristande tillgång till krediter 

och tillgångar och till slut bemötande av marknader och formella institutioner. Det för-

sta tillfället är grundat i sociala normer, det andra i en oförmåga att ha tillgång till 

marknader, och hänger ihop med de sociala normerna. Den tredje bidragande faktorn 

förklaras som ”market failures” som till exempel innebär diskriminerande föreställning-

ar om kvinnors produktivitet eller lämplighet som arbetare och juridiska hinder som 

försvårar kvinnors tillgång till vissa sektorer eller yrken.39 

                                                                                                                                          
 
36 Adrienne Roberts & Susanne Soederberg (2012): Gender Equality as Smart Economics? A critique of 
the 2012 World Development Report  Third World Quarterly, 33:5, ss. 949-968, s. 945 
37 Roberts & Soederberg, 2012, s. 951 
38 Roberts & Soederberg, 2012, s. 951 
39 Roberts & Soederberg, 2012, s. 952 
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I den tidigare forskningen fokuseras mycket på de ekonomiska aspekterna i rap-

porten, och betydelsen av att se jämställdhet som ”smart economics”. I denna uppsats 

kommer istället vikten att ligga på rapportens huvudbudskap, för att tydligare förstå vad 

de olika problemen innebär för individens jämställdhet och utveckling. Min uppgift 

kommer gå ut på att använda den information som finns i rapportens huvudbudskap till 

att jämföra med Nussbaums kapacitetsperspektiv, samt att åskådliggöra hur respektive 

parter ser på begreppet utveckling. 
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4 Gender Equality and Development 

4.1 Huvudbudskap – WDR 2012 
 

WDR 2012 har genus och jämställdhet som fokus i utvecklingsproblematiken. Världs-

banken definierar genus som de sociala, beteendemässiga och kulturella attribut, för-

väntningar och normer som förknippas med att vara man eller kvinna. Med ”gender 

equality”; jämställdhet, syftar världsbanken på hur dessa aspekter avgör hur kvinnor och 

män förhåller sig till varandra, samt de resulterande skillnaderna i makt mellan dem.40 I 

kapitlet ”main messages” får läsare av rapporten en inblick i varför jämställdhet är vik-

tig för utvecklingen, vilka klyftor som har jämnats ut, vilka som kvarstår, hur vi ska 

förstå framsteg och vad som borde prioriteras i inrikespolitik, samt vilken roll det inter-

nationella samhället ska spela. 

Huvudbudskapet i rapporten är att även om kvinnors situation har förbättrats de 

senaste årtionden, kvarstår fortfarande könsskillnader på många områden. Dödlighet, 

utbildning, representation i politiken samt ekonomiska möjligheter är områden där 

kvinnor missgynnas. Enligt rapporten är dessa könsskillnader särskilt förekommande i 

fattiga länder och bland de fattigaste delarna av befolkningen.41 

Jämställdhet är viktigt för utvecklingen, och utgör i sig själv ett centralt mål. En-

ligt rapporten är det även ”smart ekonomi”, eftersom ökad jämställdhet kan förbättra 

produktivitet, förbättra utvecklingen för kommande generationer och göra institutioner 

mer representativa. Kvinnor står för 40 procent av den globala arbetskraften. Produkti-

viteten skulle dock öka om kvinnors kunskaper och talanger används mer fullständigt. I 

rapporten exemplifieras detta med att om kvinnor hade samma tillgång till vissa jord-

bruksmedel som män, skulle avkastningen på majsodlingen öka med en sjättedel i Ma-

lawi och Ghana. Genom att eliminera hinder som diskriminerar kvinnor som arbetar 

                                                                                                                                          
 
40 WDR, 2011, s. 4 
41 WDR, 2011, s. xxi 
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inom vissa yrken eller sektorer, skulle produktiviteten kunna öka med så mycket som 25 

procent i vissa länder.42  

Vidare tar rapporten upp några exempel på positiv utveckling där stora klyftor har 

utjämnats. Skolgång, medellivslängd och arbetslöshet är tre områden där positiv utveck-

ling har mätts. Könsskillnaderna i grundläggande utbildning har minskat i nästan alla 

länder. Bland utvecklingsländerna, är flickor nu i flertal än pojkar på gymnasieskolor i 

45 länder, och det finns fler unga kvinnor än män vid universiteten i 60 länder. Det är 

även så att i vissa länder är det nu pojkar och unga män som är missgynnade, vilket gi-

vetvis inte heller är en önskvärd situation. Angående medellivslängden har kvinnor se-

dan 1980-talet levt längre än män i alla världsdelar. I låg-inkomstländer ser man även 

att kvinnor lever 20 år länger nu än vad de gjorde på 1960-talet. Angående arbetskraften 

visar rapporten att kvinnors deltagande i lönearbete har ökat i de flesta utvecklingslän-

der. En minskning av fertiliteten i dessa länder anses vara en viktig bidragande faktor.43 

Rapporten listar sedan upp fyra områden där det fortfarande finns stora problem 

med jämställdhet; överskott av dödsfall bland flickor och kvinnor, skillnader i flickors 

skolgång, ojämlik tillgång till ekonomiska möjligheter, samt olikheter i att få sin röst 

hörd i hushållet och samhället. Dessa fyra områden utgör rapportens huvudproblem. 

Flickor och kvinnor löper större risk att dö, i förhållande till män, i många låg- 

och medelinkomstländer än i rikare länder. Dödsfallen uppskattas till cirka 3,9 miljoner 

kvinnor och flickor under 60 års ålder varje år. Vissa av dem föds aldrig, andra dör i 

tidig barndom, och över en tredjedel dör i fertil ålder. Dessa tal växer i länder söder om 

Sahara, samt länder som är hårt drabbade av HIV/AIDS-epidemin.  

Trots de övergripande framstegen är inskrivningar i den primära och sekundära 

skolan fortfarande mycket lägre för flickor än för pojkar, särskilt bland missgynnade 

befolkningar i många länder söder om Sahara och vissa delar av södra Asien. Gällande 

ekonomi är det mer sannolikt att kvinnor arbetar som oavlönade arbetare i familjen eller 

inom den informella sektorn. Som ett resultat, tenderar kvinnor överallt att tjäna mindre 

än män. I många länder har kvinnor, särskilt fattiga kvinnor, mindre att säga till om vid 

beslut och mindre kontroll över resurser i hushållet. Och i de flesta länder deltar kvinnor 

mindre i politik än män och är underrepresenterade i beslutsfattande poster.44 

                                                                                                                                          
 
42 WDR, 2011, s. xx 
43 WDR, 2011, s. xx-xxi 
44 WDR, 2011, s. xxi 
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Enligt rapporten kan inte intäktsökning i sig leda till jämställdhet på alla fronter. Istället 

är det en sammansättning av hur marknader och institutioner, både formella och infor-

mella, har fungerat och utvecklats, hur ekonomisk tillväxt har artat sig, och hur alla des-

sa faktorer har interagerat genom beslut i hushållet. Till exempel har utbildning, löneut-

veckling, marknader (öppnande av arbetstillfällen för kvinnor) och formella institutio-

ner alla påverkat beslut i hushåll till fördel för utbildning av flickor och unga kvinnor i 

många länder.45 

Könsskillnader kvarstår särskilt där flickor och kvinnor möter andra hinder. Stora 

skillnader kvarstår för kvinnor i fattiga områden. Fattigdom kombinerat med andra 

grunder till utanförskap, såsom etnicitet, funktionshinder och stora avstånd rent geogra-

fiskt bidrar till att skapa ännu större skillnader. Marknader, institutioner och hushåll kan 

också begränsa utvecklingen. Könsskillnaderna i produktivitet och inkomst är genom-

trängande, och drivs av djupt rotade könsskillnader i tidsanvändning (där sociala normer 

om hus och omsorgsarbete reflekteras/speglas), i äganderätt och i kontroll över mark 

och tillgångar, samt i arbetet på marknader och formella institutioner, som arbetar på ett 

sätt som missgynnar kvinnor.46 

Rapporten lyfter fram globalisering som ett hjälpmedel mot problemen. Dagens 

globaliserade värld kan med öppenhet i handeln, spridning av billigare information och 

kommunikationsteknik potentiellt minska könsskillnader genom att ansluta kvinnor till 

marknader som ger ekonomiska möjligheter, omforma attityder och normer om genus-

relationer, samt uppmuntra länder att främja jämställdhet. Det påpekas dock att effekten 

kan förminskas utan nationella offentliga åtgärder.47 

Rapporten anger även vad som borde vara prioriteringar för nationella politiska 

åtgärder, och att dessa är viktiga för att åstadkomma jämställdhet. Detta kommer att 

analyseras och diskuteras vidare i uppsatsen, i förhållande till det teoretiska perspekti-

vet. Rapporten säger uttryckligen att politiska beslutsfattare i utvecklingsländer måste 

fokusera på de könsskillnaderna där det potentiellt lönar sig mest.48 

                                                                                                                                          
 
45 WDR, 2011, s. xxi 
46 WDR, 2011, s. xxi 
47 WDR, 2011, s. xxi 
48 WDR, 2011, s. xxi 
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Prioriteringarna som formuleras i rapporten kan fördelas på de fyra huvudområ-

dena; ta itu med det överskott av dödsfall bland kvinnor och flickor, samt att eliminera 

ett missgynnande på grund av kön i utbildning. Vidare ska det prioriteras att utjämna 

skillnader i tillgång till ekonomiska möjligheter, samt de påföljande luckorna i inkomst 

och produktivitet bland kvinnor och män. Att krympa könsskillnader inom hushållandet 

och samhället vad gäller kvinnors röst. Begränsning av reproduktion av ojämställdhet 

mellan generationer måste också prioriteras för att uppnå en utveckling i jämställdhet.49  

För att minska dödsfall bland flickor och kvinnor i spädbarnsåldern, barndomen 

och de reproduktiva åren är politiska åtgärder som förbättrar leveransen av tjänster vik-

tig. Exempel på detta kan vara att utöka tillgången till rent vatten och sanitet, samt att 

förbättra hälso- och sjukvården med en ökad fokus på blivande mödrar. För att minska 

könsskillnader i utbildning måste tillgången förbättras för flickor och unga kvinnor när 

fattigdom, etnicitet eller geografi exkluderar dem, och samtidigt nå de pojkar där miss-

gynnande på grund av kön är motsatt. ”Cash transfers” som är betingade av närvaro i 

skolan, har visat sig vara effektiva för att nå dessa grupper. På vissa platser har det an-

vänts för att få flickor från fattiga familjer att gå i skolan, på andra ställen används de 

för att hålla utsatta pojkar kvar i skolan. För att minska skillnaderna mellan kvinnor och 

män i inkomst och produktivitet, behövs en kombination av åtgärder för att ta itu med 

de olika begränsningar som oproportionerligt drabbar kvinnors tillgång till ekonomiska 

möjligheter. Åtgärderna kan vara olika beroende av kontext; minska kvinnors tidsbrist 

genom att tillhandahålla barnomsorg, eller med förbättring av infrastruktur som gör li-

vet på landsbygden lättare. Åtgärder kan även vara att förbättra kvinnors tillgång till 

produktiva resurser, som till exempel inom jordbruket, genom att ge gemensamma mark 

till man och hustru eller genom att kreditera. En tredje åtgärd kan vara att tackla infor-

mationsproblem och institutionella fördomar som missgynnar kvinnor. Dessa inkluderar 

användning av kvoter eller jobbprogram, eller förändra könsfördomar i institutioner som 

levererar tjänster. 

För att få kvinnors röst att bli hörd i hushållet och samhället måste politiken foku-

sera på den kombinerade påverkan av sociala normer, kvinnors tillgång till ekonomiska 

möjligheter, regelverk samt kvinnors utbildning och kompetens.  

                                                                                                                                          
 
49 WDR, 2011, s. xxii-xxiii 
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Det internationella samhällets roll formuleras även som en del av huvudbudska-

pen i rapporten. Enligt rapporten är de nationella åtgärderna avgörande, det internatio-

nella samhället kan dock komplettera insatserna inom de fyra prioriteringsområden. Mer 

allmänt kan det stödja offentliga faktabaserade åtgärder genom bättre information, ef-

fektutvärdering och lärande. På vissa områden, såsom könsskillnader inom utbildning, 

krävs anpassning av nuvarande stöd eller upprätthållande av befintliga insatser, som till 

exempel är inriktade på unga flickor.50  

 
4.2 Exemplifiering av problem 

 

De fyra prioriteringsområden i rapporten; dödlighet, utbildning, tillgång till ekonomiska 

möjligheter och könsskillnader i samhälls- och hushållsinflytande, förklaras mer djup-

gående i rapportens senare kapitel, där det även ges tydliga exempel på orättvisor. Bak-

om problemen med barnadödlighet finns olika orsaker, och dödsfallen ter sig olika be-

roende på dessa. Genom att jämföra utvecklingsländer med Europa, där det fanns ett 

överskott av dödlighet blad kvinnor vid 1900-talets början, men som försvann efter 

1950-talet, speglar dagens mönster en kombination av öppen diskriminering före föd-

seln, samt dåliga institutioner i kombination med HIV och AIDS efter födseln. Mer än 

1,3 miljoner flickor föds inte i Kina och Indien varje år på grund av öppen diskrimine-

ring. Spridningen av ultraljudteknologi som tillåter hushållen att se könet på fostret in-

nan födelsen anses som en bidragande faktor till detta. Informella institutioner som ge-

nererar en preferens för födsel av söner utgör det främsta hindret. Efter födseln spelar 

öppen diskriminering en mindre roll. Istället är dåliga institutioner för folkhälsa en tung 

börda för flickor och kvinnor. I delar av Afrika söder om Sahara, har risker förknippat 

med HIV och AIDS förvärrat problemet. Men där länderna har förbättrat grundläggande 

institutioner för folkhälsa och tillhandahållande av tjänster, har överskottet av dödlighet 

bland kvinnor minskat. Förändringarna som krävs har enligt rapporten olika lösningar; 

överskottet av dödlighet bland kvinnor kräver institutionella ändringar, medan proble-

met med flickor som aldrig föds kräver ändringar av sociala normer och hushållet.51 
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Inom utbildning konstateras att positiva framsteg har skett, samt att det finns 

många olika orsaker till ojämlikheter i utbildningen. Enligt rapporten är inte alltid kön 

den direkta anledningen till varför barn inte går i skolan; fattigdom är den vanligaste 

anledningen.52 Vidare beskrivs Pakistan och Afghanistan som länder där få flickor går i 

grundskolan. Anledningen är oftast de långa avstånden till skolan, vilket rapporten refe-

rerar till som en ”distance penalty”. Enligt rapporten är andelen flickor och pojkar lika 

stor där eleverna bor precis intill skolan. Vid ett avstånd på 500 meter minskar andelen 

flickor med 20 procent.53 De bakomliggande problemen i länder med kraftigt missgyn-

nade befolkningar är mycket olika; avstånden i Pakistan och Afghanistan, dåliga eko-

nomiska möjligheter i Kambodja, höga kostnader och låga intäkter i Turkiet, våld i Ja-

maica, låg fysisk tillgång och total fattigdom i Burkina Faso.54 När länder blir rikare, 

fortsätter dock en könsskillnad vad gäller högre utbildning, kvinnor och män tenderar 

att välja olika utbildningar, vilket får olika löner som konsekvens.55 

Kapitel fyra, ”Promoting Women’s Agency” täcker rapportens sista fokusområ-

den; tillgång till ekonomiska möjligheter samt kvinnors förmåga att få sin röst hörd i 

hushållet och samhället. Det finns fortfarande djupt rotade skillnader mellan kvinnor 

och mäns möjlighet att handla/handlingsmöjligheter, både i hushållet och i samhället i 

stort. Möjligheten att handla definieras i rapporten som förmågan att göra effektiva val. 

Där kvinnors makt har ökat, har det lett till förbättringar i kvinnors och deras barns väl-

färd, men förändringar i handlande har generellt visat sig vara svårt att uppnå. I vissa 

aspekter av organ, såsom politisk röst och representation, kvarstår skillnader även i rika 

länder till trots för ett sekel av kvinnors aktivism och förändring på många områden.56 

I kapitel fyra beskrivs vidare olika typer utfall som har sammanhang med kvin-

nors förmågor respektive oförmågor att göra val.  De kan på många sätt jämföras med 

Nussbaums lista över de centrala kapaciteterna. Enligt rapporten är dessa olika förmågor 

avgörande för att kvinnor ska kunna göra val; kontroll över resurser (inkomst, egen-

dom), möjligheten att röra sig fritt utanför hemmet, beslutsfattande över familjebildning 
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(välja partner, antal barn, och friheten att kunna lämna ett äktenskap), frihet från risk att 

bli utsatt för våld, samt förmåga att ha en röst i samhället och påverka politiken.57  

De fyra viktigaste resultaten; 1) ekonomisk tillväxt kan förbättra de materiella 

förhållandena för att utöva makt. 2) rättigheter kan leda till inflytande i vissa sfärer 3) 

sociala normer formar kvinnors handlingsmöjligheter 4) kvinnors kollektiva makt kan 

omvandla samhällen – den beror på och bestämmer kvinnors individuella handlingsmöj-

ligheter. Vidare spelar kvinnors handlingsmöjligheter roll på tre nivåer; det har innebo-

ende relevans för livskvalitet och välbefinnande, det har instrumental relevans för åtgär-

der som förbättrar välbefinnande för kvinnor och deras familjer, och kvinnors hand-

lingsmöjligheter krävs om kvinnor ska spela en aktiv roll i hushållet och samhället.58 
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5 Analys och diskussion 

 

5.1 Analys 

”So we should not say that women have equal rights, since they do not have the 

capabilities to function as equals.”59 

 

Huvudbudskapen i rapporten, Martha Nussbaums kapacitetsperspektiv och Sylvia 

Chants teori om hushållet, fångar alla olika delar som är essentiella i ett mänskligt 

liv. De kommer alla in på fältet mänskliga rättigheter, dock så har de alla olika 

ingångar. De har gemensamt att de arbetar för en bättre värld, Nussbaum och 

Chant i form av att bidra med forskning i den akademiska litteraturen, som i sin 

tur kanske påverkar internationella organisationer såsom Världsbanken.  

Enligt rapporten är jämställdhet ett grundläggande mål i sig själv.60 Även 

Nussbaum är inne på samma spår, när hon säger att kapaciteterna i hennes lista 

har ett värde i sig själv.61 Den kapacitet som i störst grad kan knytas till jämställd-

het är tillhörighet i form av respekt, vilket innebär att man ska ha möjlighet att bli 

behandlad på ett värdigt sätt, som är jämlikt andras. Bestämmelser om icke-

diskriminering på grund av kön blir därmed centralt för denna kapacitet.62 Efter-

som Nussbaum har angivit att kapaciteterna i hennes lista är beroende av var-

andra, skulle det kunna tolkas som att även hon menar att jämställdhet är viktigt 

för att uppnå de andra kapaciteterna.  

Dödlighet, utbildning, ekonomiska möjligheter och röst i hushållet och sam-

hället är de huvudområden där det fortfarande finns stora könsskillnader. Vad 
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händer om det inte görs något med problemen? Dödligheten kan analyseras från 

olika sidor av kapacitetsperspektivet. För det första är liv och hälsa två av Nuss-

baums kapaciteter63, som givetvis är grundläggande för att kunna leva ett värdigt, 

mänskligt liv. Alla människor som föds, kan även tillskrivas en grundläggande 

kapaciteter till att leva, en medfödd förmåga att vara vid liv, som är helt essenti-

ellt för att utveckla andra kapaciteter. I nästa steg kan människor, även de som är 

drabbade av HIV eller AIDS, tillskrivas interna kapaciteter till att leva. Det är i 

det sista steget, som Nussbaum beskriver som kombinerade kapaciteter proble-

men uppstår. Här är människor, båda friska och sjuka beroende av externa förhål-

landen.64 HIV/AIDS-smittade människor har en intern kapacitet till att leva, men 

saknar en kombinerad kapacitet eftersom de inte har tillgång till vård. Det är här 

Nussbaums syn på valfrihet kommer in. Problemen som finns med dåliga institu-

tioner för grundläggande folkhälsa, leder till att människor inte ens har möjlighe-

ten att kunna välja vård, och i förlängningen valet till liv. Detta är något Nussba-

um är starkt emot65. Nussbaum betonar att listan över kapaciteterna borde vara 

riktpunkter för politiska mål, och att den kan användas till att eftersträvas och för 

jämförelse. Hon gör en poäng utav att även ifall människor, som har en adekvat 

hälsovård, ofta blir sjuka, så finns det fortfarande anledning att mäta och jämföra 

samhällens faktiska hälso-kapaciteter. Eftersom de kan spegla de olika ingångarna 

av mänsklig planering, kan de även justeras till att ta hänsyn till mer eller mindre 

fördelaktiga situationer från naturens sida.66 Nussbaum påpekar även att det 

ibland är lättare att få information om hälsoresultat/framsteg än på hälsokapacite-

ter. Således måste det till viss del arbetas med den information som finns, dock 

utan att glömma den viktiga distinktionen.67  

Utbildning utgör rapportens andra huvudbudskap. Fattigdom, inte kön, är 

enligt rapporten den vanligaste anledningen till varför barn inte får gå i skolan.68 

Nussbaum skulle värdera barns utbildning mycket högt, eftersom det är en förut-

sättning för att gå från att ha en grundläggande kapacitet till praktiskt tänkande 
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och fantasi, till att kunna uttrycka dessa funktioner. För att de ska ske, krävs ut-

veckling och utbildning.69 Utbildning ingår även i Nussbaums lista över de grund-

läggande kapaciteterna, under rubriken sinnen, fantasi och tanker, där en adekvat 

utbildning innebär läskunnighet samt grundläggande matematiska och vetenskap-

liga kunskaper.70 Kapacitetsperspektivet bidrar till att öka förståelsen för hur vik-

tigt det är med utbildning - utan den kan inte människor utvecklas och uppnå och 

utöva andra kapaciteter som till exempel yttrandefrihet. Nussbaums syn på ut-

veckling har också anknytning till utbildning. För henne skiljer barn sig från vux-

na, eftersom det vi försöker är att främja utvecklingen av vuxnas kapaciteter. Så-

ledes kan inte like mycket krävas? I vissa fall kan det vara motiverat att kräva 

funktion av ett omoget barn, som med obligatorisk och grundläggande utbildning, 

men vi måste alltid motivera tvingande behandling av barn med hänvisning till 

mål om att nå vuxen-kapaciteter.71 

Pakistan och Afghanistan beskrivs i rapporten som länder där få flickor går i 

grundskolan på grund av avstånden till skolan. Det intressanta här är dock vad 

världsbanken rekommenderar. Enligt rapporten rekommenderar de att avstånden 

till skolarna borde minskas, och att man inte ska arbeta med diskriminering i 

hemmet och familjestrukturer.72 Hur ska man då få löst det egentliga problemet; 

att flickor diskrimineras? Hade det endast varit avstånden som avgjorde om barn 

gick i skolan eller inte, borde andelen rimligen varit lika mellan flickor och poj-

kar. Rapporten visar dock att flickorna tydligt missgynnas. Borde det inte då arbe-

tas med att förändra hållningar och sociala normer, i stället för att bygga fler sko-

lor? Vad säger detta om världsbankens hållning till kön och diskriminering? En-

ligt kapacitetsmodellen saknar barnen i Pakistan och Afghanistan den kombinera-

de kapaciteten till att gå i skolan, eftersom det är en extern faktor som hindrar dem 

från att ta sig till skolan. Skolan finns, därmed kan föräldrarna anses utgöra själva 

hindret. Enligt Nussbaum skulle inte problemet med att flickor missgynnas av 

avståndet kunna lösas genom att bygga fler skolor, det skulle endast vara en till-

fällig lösning på det egentliga problemet. Flickor som diskrimineras i samhället på 
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grund av sitt kön åtgärdas inte bäst genom byggandet av fler skolor. Sylvia Chant 

menar att missgynnandet beror på att döttrar har generellt stramare föräldrakon-

troll och mindre rätt till ekonomiska och sociala privilegier, samt beskriva situa-

tionen som kvinnoförtryckande.73 

Rapportens två sista huvudområden, ekonomiska möjligheter och röst i 

samhället och hushållet, handlar mycket om handlingsmöjligheter och val. Eko-

nomiska möjligheter följer ofta av utbildning. De förstås bäst i förhållande till 

varandra, och beskrivs utförligt i kapitlet ”Promoting Womens Agency”. 

I Nussbaums lista kan ekonomiska möjligheter hittas under rubriken som 

avser kontroll över ens egen miljö, där materiella kapaciteter ingår. De materiella 

kapaciteterna innebär egendomsrätt, både till land och flyttbara saker, samt rätt till 

arbete.74 Enligt Nussbaum behöver inte tillgodoseendet av resurser till folket re-

sultera i att människor i olika situationer blir jämställda.75 Även rapporten ut-

trycker att inkomstväxt i sig själv inte utjämnar könsskillnader på alla fronter.76 

Eftersom kvinnor är en mer utsatt grupp än män, är det inte säkert ekonomiska 

möjligheter löser några problem. 

I kapitel fyra beskrivs vidare olika typer av utfall som har att göra med 

kvinnors förmågor respektive oförmågor att göra val. De kan på många sätt jäm-

föras med Nussbaums lista över de centrala kapaciteterna. Enligt rapporten är des-

sa olika förmågor avgörande för att kvinnor ska kunna göra val; kontroll över re-

surser (inkomst, egendom), förmåga att röra sig fritt utanför hemmet, beslutsfat-

tande över familjebildning (välja partner, hur många barn, välja lämna äktenska-

pet), frihet från risk för våld, samt förmåga att ha en röst i samhället och påverka 

politiken.77 Dessa förmågor liknar, men skiljer sig dock en hel del från Nussba-

ums perspektiv, eftersom de inte är lika omfattande som Nussbaums lista. Rappor-

tens lista utger sig inte för att vara en lista över kapaciteter som behövs för att 

kunna leva ett värdigt liv, så som Nussbaum, i stället fokuserar den endast på för-

mågor som gör att kvinnor ska kunna göra val. Fysiska kapaciteter som liv och 

god hälsa finns inte med i rapportens lista, möjligen tas det för givet att de redan 
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är uppfyllda. Det som liknar Nussbaums resonemang är dock vad hon kallar för 

kroppslig integritet.78 Att kunna röra sig fritt, och vara säkrad från risk för våld 

har rapporten och Nussbaum gemensamt. Förmågan till beslutsfattande över fa-

miljebildning går båda under Nussbaums punkt om praktiskt tänkande och 

kroppslig integritet, kontroll över resurser går under materiella kapaciteter, och att 

kunna ha en röst i samhället och delta i politiken går både under kapaciteterna till 

att tänka och fantisera, samt att kunna kontrollera sin miljö, där Nussbaum anger 

att man måste kunna delta i politiken.79 Vidare anger Nussbaum listans komplexi-

tet samt hur den hänger ihop. Enligt henne är det mest effektiva sättet att främja 

kvinnor kontroll över deras miljö samt effektiv rätt till att delta i politiken, är ge-

nom att främja kvinnors läskunnighet. Hon anger även att kvinnor som kan söka 

arbete utanför hemmet har större resurser till att skydda sin kroppsliga identitet.80 

Skulle man utifrån detta kunna säga att rapporten lyckas fånga detta komplexa 

perspektiv? Nussbaum har ett exempel som tydliggör detta i praktiken: kvinnor 

som kan tänka på arbete utanför hemmet, men som systematiskt nekas arbete på 

grund av kön, eller som blir slagna om de försöker lämna huset, har inte rätten till 

att söka jobb. När vi säger att ”A har rätt till” menar vi egentligen enligt Nussba-

um att A, endast genom att vara människa, har en ”justified claim” till att få en 

viss rättighet säkrat till sig.81  

Rapportens huvudbudskap säger uttryckligen att politiska beslutfattare i utveck-

lingsländer måste fokusera på de könsskillnaderna där det potentiellt lönar sig mest.82 

Att prioritera de områden som ger störst vinst för samhället generellt är karakteristiskt 

för ett utilitaristiskt perspektiv. Sådana rekommendationer går starkt emot Nussbaums 

perspektiv på hur utveckling kan leda till bättre livskvalitet. Rapporten uttrycker således 

en önskan om att följa Amartya Sens, och därmed också Nussbaums syn på utveckling 

och jämställdhet. Det blir därför motsägelsefullt när de uttrycker så tydliga utilitaristiska 

prioriteringar, som har genomgått massiv kritik från Nussbaum. 

Utifrån den komparativa studien av rapporten ”Gender Equality and Deve-

lopment”, Martha Nussbaums kapacitetsperspektiv och Chants teori om hushållets 
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betydelse, kan följande slutsatser dras; Nussbaum värderar människors valfrihet 

högt. När människor har möjligheten att kunna välja att leva ett värdigt liv, base-

rad på hennes lista över kapaciteter, är utvecklingen ett faktum. Världsbanken 

erkänner många av de samma problemen som Nussbaum, i huvudbudskapen sak-

nas dock ett perspektiv som visar hur illa människor kan ha det när alla de fyra 

huvudproblemen föreligger samtidigt. Huvudbudskapen formulerar hur stora pro-

blemen är var för sig, men inte vad de direkta konsekvenserna blir för människor. 

Konsekvensen blir att läsare inte får ett helhetsintryck av problemen, de framställs 

separerade, och det kommer inte fram hur mycket de hänger ihop. Ideologiskt sätt 

framstår världsbanken som lösningsorienterade, snarare än någon som framställer 

verkligheten från individens perspektiv. Många av de aspekter Chant kritiserar i 

sin artikel, verkar vara lösta i rapporten. Den tar i stor grad upp frågor om hushål-

let som en viktig institution där könsroller formas. 

Även om rapporten hänvisar till Amartya Sen, Nussbaums nära samarbets-

partner, finns det olika sätt att tala om utveckling från Världsbanken respektive 

Nussbaums sida. Världsbanken sätter utveckling i ett mer generellt perspektiv, där 

fokus ligger på samhällsutvecklingen. De olika prioriteringar för lösningar som 

anges i huvudbudskapen ska leda till utveckling genom tillväxt i ekonomin. Nuss-

baum ser på utvecklingen i varje individs liv, vilka kapaciteter som leder till en 

individuell, mänsklig utveckling. 

5.2 Diskussion 

Själva huvudbudskapen i rapporten tar inte upp hur IBRD har gått till väga med infor-

mationsinsamlingen. Genom den tidigare forskningen kom det fram att rapporten delvis 

är baserad på enkätundersökningar. Nussbaum tar upp sådana undersökningar som pro-

blematiska, eftersom det finns en risk, särskilt i utvecklingsländer, att svaren som kom-

mer in är grundade i adaptiva preferenser, som tidigare i arbetet finns exemplifierat med 

änkor från Indien. I sådana fall kan resultaten från undersökningen ge en skev bild på 

hur människor egentligen har det, om inte det görs en poäng ut av resultaten, som då får 

en annan roll; att påvisa adaptiva preferenser i utvecklingsländer. 

 Den tidigare forskningen har visat att rapporten endast i liten grad riktar kritik mot 

sig själv.  Rapporten skulle med största sannolikhet tjäna på att göra detta. Genom att 
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lyfta fram kritik som tidigare förts mot Världsbanken och deras tillvägagångssätt, skulle 

banken kunna öka sitt förtroende bland kritiska läsare. 

 Under arbetet med uppsatsen har jag försökt att förhålla mig så objektivt som 

möjligt till rapporten. Vissa delar av den tidigare forskningen har en mycket kritisk 

hållning till vad Världsbanken står för, och vad det innebär att producera en så omfat-

tande rapport. Det kan ibland bli problematiskt att studera ett material på ett rättrådigt 

sätt om man är ute efter att hitta brister, eller om ens förförståelse för ämnet inte tillåter 

en reflektion över detta.  

 Ofta efterfrågas konkreta lösningar på stora problem, som i realiteten är mycket 

svåra att lösa. Fattigdom och utveckling är exempel på sådana problem, där det inte 

finns endast ett rätt svar på vilken lösning som kan göra slut på problemen. Vad om det 

är just detta rapporten i själva verket kan erbjuda? Att den inte anger så många ändring-

ar och lösningar i sociala normer och ideologier, men istället försöker lösa problemen 

på ett konkret sätt, med ekonomin i detta fall? Kanske måste vi fråga oss själva om vi 

kan förvänta oss ”de rätta” lösningarna på problemen, om det ska vara realistiskt att 

problemens löses i praktiken? 
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