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Abstract 

I Bolivias parlament år 2014 var andelen kvinnliga ledamöter 52 %. Samtidigt 
hade landet ett högt värde på UNDP:s Gender Inequality Index (GII), vilket 
betyder en hög ojämställdhet i samhället. Denna uppsats, som är en fallstudie, 
syftar till att förstå denna diskrepans, med hjälp av två feministiska teorier: 
liberalfeminism och postkolonial feminism. Utifrån fem olika 
jämställdhetsområden, varav fyra ingår i GII, har jämställdheten i landet 
undersökts. Liberalfeministisk och postkolonial feministisk teori har applicerats 
på varje jämställdhetsområde, för att undersöka om teorin kan fånga upp 
problematiken med ojämställdheten. Den postkoloniala feministiska teorin har 
erbjudit en större förståelse för diskrepansen mellan Bolivias jämställda parlament 
och ojämställda samhälle. Den liberalfeministiska teorin har inte lyckats 
synliggöra den problematik som ojämställdheten mellan könen grundas i.  

 
 

Nyckelord: liberalfeminism, postkolonial feminism, Bolivia, jämställdhet, Gender 
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1 Inledning 

Vid första anblick kan ett jämställt nationellt parlament ses som ett tecken på ett 
jämställt samhälle. Bolivia är det land i världen, efter Rwanda, som har högst 
representation av kvinnor i parlamentet, hela 52 %. Men landet har även ett högt 
värde (0,44) på Gender Inequality Index (GII), vilket betyder hög ojämställdhet i 
samhället (UNDP 2015). Det nationella parlamentet kan ses som en av de svåraste 
institutionerna för kvinnor att ta sig in i, eftersom det är den högsta bestämmande 
makten i landet och länge har dominerats av män. Dock har det jämställda 
parlamentet inte i någon större utsträckning påverkat resten av samhället, eftersom 
det fortfarande är ojämställt mellan män och kvinnor i Bolivia enligt GII. I 
Latinamerika har det varit en genomgående trend att använda sig av 
kvoteringslagar för att nå jämställdhet i politiska partier och i parlamentet. Det är 
även en genomgående trend att flera Latinamerikanska länder har ett högt GII-
värde. Därför är Bolivia ett intressant och samhälleligt relevant fall att undersöka, 
för att öka förståelsen för vad representation av kvinnor i parlamentet innebär och 
hur det ojämställda samhället kan förstås.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur diskrepansen mellan Bolivias 
jämställda parlament och det ojämställda samhället kan förstås utifrån två 
feministiska teorier; liberalfeminism och postkolonial feminism. Dessa två teorier 
står i kontrast till varandra, då den senare ofta kritiserar den första. Genom att 
applicera två feministiska teorier på vårt fall hoppas vi även ge ett bidrag till den 
statsvetenskapliga forskningen genom att pröva teorierna och därmed förstärka, 
eller försvaga, dem. Vår avsikt är inte att kritisera den jämställda representationen 
av kvinnor i parlament, utan att problematisera vad det innebär i relation till det 
ojämställda samhället. Vår frågeställning är som följer: 

 
Hur kan diskrepansen mellan det jämställda parlamentet och det ojämställda 
samhället i Boliva förstås utifrån två feministiska teorier? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition är som följer; vi börjar med en redogörelse för de två 
feministiska teorier vi kommer att använda oss av samt en beskrivning av vad 
deskriptiv och substantiell representation innebär. Deskriptiv och substantiell 
representation kommer vara centrala begrepp när vi pratar om politisk 
representation i vår uppsats. I uppsatsens empiriska avsnitt har vi undersökt 
jämställdhet utifrån de områden som innefattas av GII, samt våld mot kvinnor. 
Efter varje empirisk beskrivning av jämställdheten på respektive område följer en 
analys ur ett liberalfeministiskt och ett postkolonialt feministiskt perspektiv. I 
analysen undersöker vi om respektive perspektiv kan fånga upp problematiken 
med ojämställdheten. Därefter följer en diskussion och jämförelse av teoriernas 
förmåga att förstå diskrepansen i vår frågeställning. Avslutningsvis besvarar vi 
vår frågeställning i en slutsats och ger förslag till fortsatt forskning. 
 

1.3 Tidigare forskning 

För att kunna undersöka diskrepansen i vår frågeställning, är det av stor vikt att ta 
reda på vad för forskning det idag finns om de teorier vi använt oss av (Esaiasson 
et al. 2012, s. 20). För att öka intersubjektiviteten relaterar vi vår uppsats till 
tidigare feministisk forskning inom liberalfeministisk teori samt postkolonial 
feministisk teori. Dessa feministiska teoribildningar studerar på olika sätt vad som 
driver jämställdhet, vilket är något som vi bygger vidare på i denna text. Till 
exempel är Chandra Talpade Mohanty en postkolonial feministisk teoretiker som i 
sin essä Med västerländska ögon: Avkolonisering, antikapitalistisk kritik och 
feministiska åtaganden kritiserar tidigare feministisk forskning för att den antas 
vara universell och därmed applicerbar i alla sammanhang. Eftersom 
representation är ett centralt fenomen i vår uppsats, har även tidigare forskning 
om deskriptiv och substantiell representation varit en grund att stå på. Här har 
Hanna Fenichel Pitkins bok The Concept of Representation, som studerar den 
representativa regeringen, varit relevant. Genom att ställa oss på den tidigare 
forskningens axlar, kommer vi i vår uppsats kunna bidra till kumulativiteten i 
forskningen. 
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2 Teori 

 

2.1 Val av teorier 

Eftersom vår uppsats syftar till att undersöka en jämställdhetsdiskrepans anser vi 
att feministisk teori är det mest relevanta valet, eftersom ett genusperspektiv ofta 
saknas i andra teorier. Genom att använda oss av två teorier vill vi säga något om 
fallet i sig, men också bidra till forskningen inom dessa teoribildningar. Valet av 
liberalfeminismen motiveras av att den är den mest allmänt kända feministiska 
teorin, och den teori som brukar likställas med det generella begreppet 
“feminism” (Gemzöe 2014, s. 34; Epure 2014, s. 515). Postkolonial feminism 
valdes för att det är ett kritiskt perspektiv som står i kontrast till liberalfeminismen 
samt på grund av Bolivias koloniala historia. Vi har valt att avstå från att applicera 
fler än två teorier på grund av textens omfattning. I detta avsnitt kommer vi först 
att klargöra vilka feministiska grundantaganden vi utgår från i uppsatsen, och 
sedan redogöra för liberalfeministisk teori och postkolonial feministisk teori.  
 

2.2 Feministiska grundantaganden 

Den feministiska teoribildningen har en rad olika inriktningar, som betonar olika 
aspekter och ofta står i kontrast till varandra. Det finns dock några antaganden 
som återkommer i de flesta perspektiven. Det finns självfallet ingen objektiv 
definition av feminism, men detta är de antaganden som vi kommer att utgå från. 
 
Vi utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och menar därmed att det inte 
finns några essentiella biologiska skillnader mellan män och kvinnor (Olofsdotter 
Stensöta 2014, s. 137). Vidare kommer vi utgå ifrån två feministiska 
grundantaganden, för det första att kvinnor är förtyckta i egenskap av att de är 
kvinnor, och att detta förhållande bör ändras (Gemzöe 2014, s. 30). För det andra 
kommer vi även att utgå från det centrala antagandet att genus är en social 
konstruktion och innebär en förväntning att vara på ett visst sätt när man tillhör en 
viss könskategori. Uppfattade skillnader mellan de som ses som män och kvinnor 
skapar en maktskillnad mellan dessa grupper. De egenskaper som förknippas med 
maskulinitet värderas högre än de som förknippas med femininitet (Sjoberg 2013, 
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s. 5-6). Feminismen synliggör de maktstrukturer som finns mellan kvinnor och 
män i samhället, vilket utgör ett första steg för att motverka dessa.  
 
Beroende på vilken feministisk teori som används (liberalfeminism eller 
postkolonial feminism) för att förstå ojämlikheten mellan könen, kommer olika 
politiska medel för att motverka det skeva maktförhållandet mellan könen, att 
förespråkas (Gemzöe 2014, s. 30). 

2.3 Liberalfeminism 

Kärnan i liberalfeminism är att kvinnor ska ha samma grundläggande 
demokratiska rättigheter och friheter som män. Det faktum att kvinnor är 
underordnade män anses ha en historisk förklaring då kvinnor historiskt sett inte 
har haft samma politiska och lagliga rättigheter som män, och inte tillåtits delta i 
arbetslivet på lika villkor, utan istället hänvisats till familjens privata sfär. Det har 
även funnits en tradition bland liberala politiska tänkare att förmedla en syn på 
kvinnans förnuftskapacitet som lägre än mannens. Liberalismens idéer om 
individens grundläggande fri- och rättigheter har inte innefattat kvinnor, då de inte 
ansetts vara rationella nog att hantera sådana rättigheter (Gemzöe 2014, s. 34-35).  
 
Liberalfeminister hävdade dock att samhället kränker kvinnors rätt till lika 
rättigheter genom att begränsa kvinnor till att vara en grupp, istället för att 
betrakta kvinnor som individer (Saulnier 1996, s. 10). De menade även att 
kvinnors kapacitet att resonera liknade männens. Hierarkin mellan kvinnor och 
män bestod på grund av att kvinnans fysiska egenskaper betonades istället för 
hennes intellektuella kapacitet. De pekade också på att de fysiska skillnaderna 
mellan män och kvinnor var oviktiga eftersom människor är till grunden rationella 
varelser. Dömandet av kvinnor baserat på fysiska egenskaper, istället för 
intellektuell kapacitet, bröt mot liberala värden (Saulnier 1996, s. 11-12).  
 
Idag menar liberalfeminister att kvinnor som individer ska ha samma tillgång till 
den offentliga sfären likt män (Gemzöe 2014, s. 34). Individens autonomi och 
frihet från begränsningar är central, och kvinnor anses vara kapabla att använda 
sin egen förmåga för att nå jämställdhet. Därmed behövs ingen total förändring av 
samhället för att nå jämställdhet, utan enligt teorin går det att skapa social 
förändring inom ramarna av det moderna samhälle som existerar idag, exempelvis 
genom policys, lagar och praxis (Beasley 1999, s. 51-53). Lika politisk 
representation, lika tillgång till viktiga poster i yrkeslivet och i politiken, samt lika 
villkor på arbetsmarknaden är idag överordnade mål i det liberalfeministiska 
arbetet (Gemzöe 2014, s. 40). Nedan följer en mer områdesdetaljerad beskrivning 
av liberalfeminismen. 
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Utbildning 
Mary Wollstonecraft argumenterade för att skillnaderna mellan män och kvinnor 
skulle elimineras om de uppfostrades i ett mer androgynt samhälle, där kvinnor 
hade tillgång till möjligheten att utbilda sig likt männen. Historiskt sett har 
liberalfeminister kämpat för en jämställd utbildning då de menar att det är det 
mest effektiva medlet för att nå social förändring (Saulnier 1996, s. 12). 
Liberalfeminismen menar att ojämställdheten mellan könen beror på bristande 
information om de problem som drabbar kvinnor, samt bristande lagstiftning för 
att hantera dessa problem. De ser staten som en i grunden välvillig institution som 
ska båda designa och implementera lagstiftning för att säkra kvinnors lika tillgång 
till utbildning och andra sociala och ekonomiska arenor i samhället (Stromquist 
1990, s. 9). 
 
Ekonomisk åtkomst 
När kvinnor väl deltar i arbetskraften tenderar de att få lågbetalda jobb, och ses 
inte som jämlika arbetare som männen gör, utan snarare som vårdnadshavare. 
Ofta får de mindre betalt för samma typ av arbete som män utför. 
Liberalfeminister pekade ut denna ojämställdhet och menade att kvinnor hade 
samma rätt till arbete och lön som män. “Equal pay for equal work” har varit en 
slogan för att uppnå målet (Saulnier 1996, s. 12-13).  
 
Politisk jämställdhet och medborgerliga rättigheter 
Idag kämpar liberalfeminister för politisk jämställdhet mellan kvinnor och män 
genom att arbeta mot målet att kvinnor i högre utsträckning ska representeras i 
offentliga ämbeten. De stödjer även kvinnor som kandiderar till politiska poster 
samt män i politiken som jobbar med kvinnofrågor. Betoningen ligger på att 
stödja feministiska organisationer och arbeta för lagar mot diskriminering av 
kvinnor (Saulnier 1996, s. 13).  
 
Reproduktionsrättigheter  
Kampen för kvinnors rätt till sina kroppar, tillgång till sexualundervisning, 
tillgång till preventivmedel och rättighet till abort är centrala frågor för 
liberalfeminister. Könsdiskrimineringen återfinns särskilt till kvinnors nackdel i 
att begränsa reproduktionsrättigheter (Saulnier 1996, s. 13-14). Enligt 
liberalfeminismen tar lagar som förbjuder abort bort essentiella val för kvinnor, 
tillger kvinnan en omvårdande roll och styr henne mot en social roll som mamma. 
Kvinnor måste ha laglig rätt till abort och tillgång till sjukvård i samband med 
abort. Patriarkala moralistiska lagar tar kontrollen över kvinnors liv och lägger 
den i andras händer, vilket betyder att kvinnan tvingas in i ett särskilt sätt att leva 
(R. Baehr 2013).  
 
Våld mot kvinnor 
Våld och hot om våld bryter mot kvinnors rättigheter, tar ifrån dem rätten till 
självbestämmande och reducerar kvinnors liv till att handla om att undvika skada. 
Liberalfeminismen menar att staten, på ett effektivt sätt, måste skydda kvinnor 
från våld oavsett vilken typ av våld det är (R. Baehr, 2013). Liberalfeminister 
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menar att staten måste genomföra sociala reformer som försäkrar att kvinnor har 
lika möjligheter som män (Saulnier 1996, s. 14). 
 

2.4 Postkolonial feminism 

Utgångspunkten i postkolonial feminism är för det första en kritik mot att 
postkolonial teori inte tar hänsyn till genus. För det andra innebär det också ett 
kritiskt förhållningssätt till feministiska “mainstream”-teorier, bland annat 
liberalfeminism (Lewis & Mills 2003, s. 2-3). Postkolonial feministisk teori 
problematiserar hur kunskap kan bidra till att upprätthålla både manliga 
hegemonier och koloniala hierarkier. Därför söker teorin efter alternativ kunskap 
som inte bygger på en kolonial, eurocentrisk världsbild (de los Reyes 2011, s. 33). 
 
Intersektionalitet 
Ett centralt begrepp i postkolonial feminism är intersektionalitet. Det innebär ett 
fokus på hur olika maktordningar som kön, klass, religion, sexualitet och etnicitet 
samverkar (Gemzöe 2014, s. 189-191). Även dessa kategorier kan förstås ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, det vill säga att de skapas och reproduceras i 
specifika sammanhang och är därmed inte givna. Ett intersektionellt perspektiv 
ifrågasätter varför vissa kategorier ses som mer centrala än andra (de los Reyes 
2014, s. 138-139). En analys av förtryck måste istället vara icke-hierarkisk. 
Multipla maktordningar verkar samtidigt och går inte att förstå var och en för sig, 
där ingen är mer viktig än den andra (Archer Mann & Huffman 2005, s. 59-60). 
Utifrån ett postkolonialt feministiskt perspektiv kan alltså inte patriarkala 
strukturer bekämpas utan att ta hänsyn till koloniala strukturer. 
 
Ingen universell kvinnokamp 
Teorin belyser att den västerländska, vita, medelklasskvinnans erfarenheter inte 
kan benämnas som universella (Lewis & Mills 2003, s. 4). Det globala 
systerskapet finns inte, eftersom alla kvinnors erfarenheter är olika. Försök att 
skapa en enad feministisk rörelse kan snarare osynliggöra vissa kvinnors 
erfarenheter (Archer Mann & Huffman 2005, s. 59). Vissa kvinnor utsätts för 
“dubbel kolonisering”, då de utsätts för både ett kolonialt och patriarkalt förtryck. 
De osynliggörs också av feminister från väst, eftersom förtryck på grund av andra 
faktorer än patriarkatet, som till exempel etnicitet, kultur, sociala och politiska 
tillhörigheter, inte synliggörs. Därmed finns det risk att feminister från väst 
förtycker, istället för stöttar, kvinnor i (post) kolonialiserade länder (Tyagi 2014, 
s. 45).  
 
Den postkoloniala feministiska teoretikern Chandra Talpade Mohanty menar att 
västerländsk feministisk teori försöker framhäva att det finns en universell 
makthierarki mellan mäns dominans och kvinnors exploatering. Begrepp som 
reproduktion, arbetsfördelning mellan könen, familj, äktenskap, hushåll och 
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patriarkatet används utan att ta hänsyn till lokala och historiska kontexter. 
Västerländsk feminism använder sig av dessa begrepp för att beskriva kvinnans 
universella underordnade ställning. 
Ett postkolonialt feministiskt perspektiv påpekar att liknande situationer kan ha 
olika förklaringar beroende på kulturell och historisk kontext, och kan därmed inte 
ses som identiska. Ett exempel på detta är ökningen av antalet kvinnostyrda 
hushåll i den amerikanska medelklassen, som kan vara en indikator på 
feministiska framsteg, om ökningen beror på att fler kvinnor väljer att bli 
ensamstående föräldrar. I Latinamerika har en liknande ökning skett, men den är 
koncentrerad till samhällets fattigaste skikt där individer inte har samma 
möjligheter att styra över sitt eget liv. Sammanfattningsvis kan inte ökningen av 
antalet kvinnostyrda hushåll tolkas universellt, varken som ett feministiskt 
framsteg eller på grund av fattigdom, utan måste förstås i sin kontext (Talpade 
Mohanty 2012, s. 315-316).  
 
En stor del av den västerländska feministiska diskursen bygger på det centrala 
antagandet att alla kvinnor tillhör samma homogena grupp, sammanhållen av ett 
gemensamt förtryck, oavsett till exempel klass, etnicitet, historisk eller geografisk 
kontext. Kvinnor konstitueras som en grupp, och därmed handlar analysen inte 
om att synliggöra materiella eller historiska faktorer i en viss kontext som gör att 
en grupp av kvinnor är förtryckta. Syftet i sådana analyser är istället att hitta fall 
där olika kvinnor är maktlösa, för att stärka påståendet att kvinnor som grupp är 
maktlösa (Talpade Mohanty 2012, s. 301-302). Här nedan redogörs exempel på 
hur västerländsk feminism reproducerar detta. 
 
Kvinnor som offer för manligt våld 
I västerländsk feminism definieras kvinnor från det globala Syd ofta som offer för 
manligt våld, som sexuellt förtryckta. Även om manligt våld mot kvinnor delvis 
kan belysa kvinnors underordande position, skapar detta dikotomier där kvinnor i 
det globala Syd utmålas som maktlösa och män utmålas som makthavande. En 
sådan analys gör att kvinnor som grupp konstrueras som maktlösa, en grupp utan 
subjektsstatus, redan innan analysprocessen har börjat. Postkolonial feminism 
menar att manligt våld istället måste förstås inom specifika kontexter för att 
effektivt kunna organisera en förändring (Talpade Mohanty 2012, s. 302-303). 
 
Kvinnor som universellt beroende 
Ett annat sätt som kvinnor från det globala Syd konstrueras som en maktlös grupp 
är när de beskrivs som universellt beroende, till exempel “kvinnor från Afrika är 
ekonomiskt beroende”. Kvinnor fråntas sin roll som subjekt och konstrueras 
endast utifrån ett beroendeförhållande till män, i syfte att framhäva en generell 
klyfta mellan män och kvinnor, oavsett till exempel etnicitet, klass, religion, 
kultur (Talpade Mohanty 2012, s. 304-305). 
 
Kvinnor och utvecklingsprocessen 
I liberalteoretisk litteratur finns det ett intresse för kvinnor i utvecklingsprocessen. 
Med utveckling menas då oftast ekonomisk utveckling eller ekonomiska framsteg. 



 

 8 

Kvinnor antas även här vara en homogen grupp med samma intressen, behov och 
målsättningar (till exempel utbildning, arbete, tillgång till sjukvård, politiskt 
deltagande och juridiska rättigheter). En sådan analys missar att kvinnors 
intressen varierar beroende på till exempel etnicitet, religion, kultur eller 
socioekonomisk klass. En urban medeklasskvinna har nödvändigtvis inte samma 
intressen och målsättningar som en fattig kvinna på landsbygden (Talpade 
Mohanty 2012, s. 309-310). 
 
Vad alla dessa exempel visar är att kvinnor grupperas utifrån sitt kön och antas 
vara universellt underordnade, oavsett historisk och lokal kontext (Talpade 
Mohanty 2012, s. 311). 

2.5 Deskriptiv och substantiell representation 

I denna uppsats är politisk representation ett centralt begrepp. Med representation 
som utgångspunkt går det att skilja på deskriptiv och substantiell representation. 
Deskriptiv representation betyder att de som representerar ska likna de som 
representeras, till exempel att kvinnor representerar kvinnor. Substantiell 
representation fokuserar mer på handlingar och på innehållet i politiken som 
representanten bedriver (Olofsdotter Stensöta 2014, s. 144). Substantiell 
representation innebär att representanten måste agera för andra. Representantens 
handlingar och åsikter måste stämma överrens med de önskningar, behov eller 
intressen som finns bland dem hen representerar. Representanten måste sätta sig 
själv i de representerades situation, och agera som de skulle ha gjort (Pitkin 1967, 
s. 114). I deskriptiv representation är representanten inte bunden till att agera i de 
representerades intresse. Därmed kan de representerade inte utkräva någon 
ansvarsskyldighet från representanten (Pitkin 1967, s. 89).  
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3 Metod och material 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som utgår ifrån en fallstudiedesign och grundas i 
ambitionen att öka förståelsen för diskrepansen i vår frågeställning. Vi har valt 
just fallet Bolivia då vi fann det förbryllande att landet har högst representation av 
kvinnor i parlamentet efter Rwanda, men ändå har ett lågt jämställdhetsindex. 
Uppsatsen är inte renodlat teorikonsumerande eller teoriprövande, utan något av 
en blandning. Den är inte rent teorikonsumerande då det inte endast är fallet som 
står i centrum, utan även de teorier vi valt (Esaiasson et al. 2012, s. 41). Men den 
är inte heller rent teoriprövande eftersom vi inte har valt vårt fall med tanken att 
utsätta våra teorier för en lätt eller svår prövning (Esaiasson et al. 2012, s. 40), 
utan snarare att vi vill förstå vårt fall utifrån de teorier vi valt. Vi har både en 
ambition att förstå vår frågeställning utifrån liberalfeministisk teori och 
postkolonial feministisk teori (teorikonsumerande), men också jämföra vilken av 
teorierna som kan erbjuda en bättre förståelse för diskrepansen mellan ett jämställt 
parlament och ett ojämställt samhälle än den andra (teoriprövande). Därmed kan 
vi också i vår slutsats komma fram till att teorierna stärks eller försvagas 
(Esaiasson et al. 2012, s. 40).  
 

3.1 Operationalisering 

För att undersöka hur diskrepansen kan förstås utifrån våra teorier, väljer vi att 
operationalisera jämställdhet. Vi använder oss av indikatorer från GII och 
undersöker empiriskt hur situationen i Bolivia ser ut på de områden som innefattas 
av GII. Indexet mäter ojämställdhet på tre viktiga områden: reproduktiv hälsa, 
egenmakt1 och ekonomisk status. Reproduktiv hälsa mäts genom mödradödlighet 
och antalet barnafödande tonåringar2. Egenmakt mäts genom andelen kvinnor i 
parlamentet och andel män och kvinnor med någon form av vidareutbildning i 
åldern 25 och äldre. Och sist, ekonomisk status, vilket mäts genom andelen män 
och kvinnor som är äldre än 15 och deltar i arbetskraften. Indexet mäter 
ojämställdheten i landet, och visar även förlusten av potentiell mänsklig 
utveckling på grund av ojämställdhet mellan män och kvinnor (UNDP a). 
Användandet av GII som operationalisering av jämställdhet är ett rimligt 

                                                                                                                                                         
 
1 En. Empowerment 
2 En. Adolescent birth rate 
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tillvägagångssätt eftersom det är ett mått på ojämställdhet. Det är även ett 
etablerat index med tillförlitliga datakällor (UNDP b). 
 
Begränsningar 
Det finns dock vissa begränsningar med GII, vilket är att indexet inte fångar upp 
alla dimensioner av ojämställdhet. Indexet tar inte upp politisk representation på 
andra nivåer förutom den nationella. På arbetsmarknaden saknar indexet 
information om anställning, kvalificerat arbete samt obetalt arbete, vilket i stor 
utsträckning genomförs av kvinnor. På grund av bristande tillgång till data räknas 
inte heller ägande av tillgångar, barnomsorg, könsbaserat våld och deltagande i 
samhällets beslutsfattande (UNDP b). På grund av uppsatsens begränsande 
omfång har vi inte kunnat undersöka några andra dimensioner av ojämlikhet än de 
som indexet tar upp, förutom våld mot kvinnor. Vi har hittat tillförlitliga källor på 
våld mot kvinnor, från bland annat Freedom House, Världsbanken och Human 
Rights Watch. Eftersom våld mot kvinnor är ett väldigt stort och utbrett problem i 
Bolivia, och något som alltid är viktigt, tycker vi det var relevant att ta med våld 
mot kvinnor i uppsatsen utöver de jämställdhetområden som GII tar upp.  
 
Vidare finns det såklart en osäkerhet i om indexet faktiskt mäter det som det säger 
sig mäta. Exempelvis så skulle den höga mödradödligheten framförallt kunna bero 
på en generellt sätt dålig sjukvård i landet, eller en mycket låg tillgång till vård. 
Likväl skulle den låga andelen män och kvinnor med någon typ av 
vidareutbildning i stor utsträckning kunna bero på att utbildningen i Bolivia har 
väldigt låg kvalitet, eller att det är väldigt dyrt att studera vidare, och att det är på 
grund av ekonomiska skäl som få har en vidareutbildning. Därmed skulle det 
kunna vara så att indexet inte mäter ojämställdhet i dessa avseenden, utan snarare 
mäter kvaliteten eller kostnaden av vård och utbildning. Den höga 
mödradödligheten ger ett stort utslag på Bolivias ojämställdhetsindex, och om den 
egentligen inte beror på ojämställdhet, skulle indexet såklart kunna ge en felaktig 
bild av hur ojämställdheten egentligen ser ut i landet. Dock finner vi att indexets 
alla indikatorer totalt sett synliggör en viss maktstruktur i landet, vilket 
fortfarande är intressant att undersöka, även om vi har en öppen inställning för 
den problematik indexet medför. 

3.2 Generaliserbarhet 

 
Vårt fall må inte vara ett typiskt fall i den meningen att Bolivia är representativt 
för alla världens länder. Det har dock varit en genomgående trend i Latinamerika 
att länderna har använt sig av kvoteringslagar för att nå jämställdhet i politiska 
partier och i parlamentet. Det är även en genomgående trend att flera 
Latinamerikanska länder har ett relativt högt GII-värde. Det är därmed möjligt att 
vårt fall Bolivia inte skiljer sig systematiskt från populationen Latinamerika, och 
att vi då skulle kunna generalisera våra resultat till andra Latinamerikanska länder 
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(Esaiasson et al. 2012, s. 164). Det skulle dock kunna vara en begränsning för vår 
studie om fallet är specifikt i sig, och att resultaten inte går att generalisera till 
andra fall, trots att det finns en liknande trend i resten av Latinamerika. Därmed 
hade det kunna vara fördelaktigt att undersöka fler fall för att öka 
generaliserbarheten, men på grund av textens omfattning har vi avstått ifrån detta. 
Även om Bolivia skulle vara ett unikt fall, säger vi något intressant om teorierna, 
då de prövats på ett nytt fall. Då vi inte heller har ambitionen att generalisera vårt 
resultat till andra fall, påverkar det inte vår uppsats om det inte går att generalisera 
resultaten, då kritiken av teorierna fortfarande är lika giltig oavsett 
generaliserbarheten av fallet. 

 

3.3 Material 

Teorimässigt har vi valt att utgå ifrån två etablerade postkoloniala feministiska 
teoretiker: Chandra Talpade Mohanty och Paulina de los Reyes. Vi har använt oss 
av de los Reyes böcker om postkolonial feministisk teori, som är antologier med 
centrala postkoloniala feministiska texter. För att hitta material om 
liberalfeministisk teori har vi framförallt använt oss av Lena Gemzöes bok 
Feminism samt kapitlet Liberal feminism i Christine Flynn Saulniers bok Feminist 
Theories and Social Work: Approaches & Applications, som i stor utsträckning 
grundas på klassiska liberalfeministiska tänkares idéer, till exempel Mary 
Wollstonecraft.  
 
Sekundärkällor och källkritik 
Vårt material till empirin är framförallt rapporter från till exempel Amnesty och 
Världsbanken, och statistik från Världsbanken och UNDP. Vi har valt att undvika 
att använda oss av statistik från vetenskapliga artiklar, då den statistiken ofta är 
inlindad i ett teoretiskt sammanhang. Statistiskt material, varvat med rapporter 
och tidningsartiklar har gett oss en helhetsuppfattning av hur det ser ut på de 
jämställdhetsområden som vi undersökt. Allt vårt material består av 
sekundärkällor. Det hade givetvis varit mer fördelaktigt att använda sig av 
primärkällor som till exempel samtalsintervjuer eller frågeundersökningar, för att 
ge en mer trovärdig bild av situationen, men inom ramen av den här uppsatsen är 
det svårt att genomföra. Vi har inte kunnat ta del av källor på spanska, eftersom vi 
inte behärskar språket, men vi har ändå fått en bredd på vårt material, då det 
funnits många tillräckliga källor på engelska istället. De nyhetsartiklar vi har 
använt oss av riskerar att vara vinklade, därför har vi använt oss av andra källor, 
exempelvis rapporter från Världsbanken och UNDP, vilka kan erbjuda en annan 
syn på situationen i Bolivia. Vi menar att eventuellt vinklade källor får en minimal 
påverkan på resultatet i vår undersökning. 
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4 Empiri och analys 

 

4.1 Bakgrund 

Bolivia är ett land i centrala Sydamerika som har varit självständigt från Spanien 
sedan 1825. Tiden efter självständigheten har kantats av omkring 200 
regeringsskiften i form av olika kupper (CIA 2016). Landet har 36 officiellt 
erkända ursprungsbefolkningar och 41 % av den totala befolkningen tillhör en 
ursprungsbefolkning, vilket gör att landet har en av de största 
ursprungsbefolkningarna i Latinamerika (Amnesty 2015, s. 6; Världsbanken 
2015a, s. 22, 25). Sedan 1982 har landet varit en demokrati. År 2005 blev den 
socialistiska Evo Morales vald till president i Bolivia och hans regering har styrt 
landet sedan dess (CIA 2016). Morales är den första presidenten i landets historia 
som kommer ifrån en ursprungsbefolkning. När han valdes utlovade han 
förbättringar för Bolivias ursprungsbefolkningar, som varit marginaliserade och 
diskriminerade i flera århundraden (BBC 2016). År 2009 röstades en ny 
konstitution fram, som innebar en förbättring av ursprungsbefolkningarnas 
rättigheter (HRW 2015). Ett problem som landet har är fattigdom, då det 
fortfarande är stora skillnader mellan människor som tillhör en 
ursprungsbefolkning och människor som inte gör det. Mer än 70 % av 
ursprungsbefolkningarna lever i fattigdom (<$4/dag) eller extrem fattigdom 
(<$2.5/dag). Omkring 30 % av människorna från icke-ursprungsbefolkningar 
lever i fattigdom eller extrem fattigdom (Världsbanken 2015a, s. 60). 

 
 

4.2 Jämställdhetsområden 

I denna del av uppsatsen undersöker vi fem olika jämställdhetsområden i Bolivia: 
politisk representation och deltagande, jämställdhet i arbetslivet, 
reproduktionsrättigheter, utbildning samt våld mot kvinnor. Vi tittar på statistik, 
eventuell lagstiftning och hur situationen ser ut på dessa områden i Bolivia. Vi 
undersöker även om det finns några skillnader mellan kvinnor från urbana och 
rurala områden, samt om det finns skillnader mellan kvinnor som tillhör en 
ursprungsbefolkning och kvinnor som inte tillhör en ursprungsbefolkning. Efter 



 

 13 

den empiriska beskrivningen av området följer en liberalfeministisk respektive 
postkolonial feministisk analys av varje område. Den liberalfeministiska analysen 
är genomgående något kortare, och det beror på att den inte belyser lika många 
delar av diskrepansen som den postkoloniala feminismen gör. 

 
 

4.3 Politisk representation och politiskt deltagande 

 
År 2014 var andelen kvinnliga ledarmöten i Bolivias parlament 52 % (UNDP 
2015). Dock var endast 28,6% av ministrarna i regeringen kvinnor (Världsbanken 
2016a). Den höga representationen av kvinnor i det nationella parlamentet har inte 
i någon större utsträckning påverkat de subnationella nivåerna. Till exempel var 
andelen kvinnliga borgmästare endast 7 % år 2013 (Världsbanken 2015b, s. 26). 
Den höga representationen av kvinnor i parlamentet är ett resultat av 
kvoteringslagar, som har varit en genomgående trend i hela Latinamerika. 
Kvoteringslagen i Bolivia infördes år 1997 och innebar först att 30 % av de 
politiska partiernas nominerade till parlamentet skulle vara kvinnor. År 2010 
infördes ytterligare en lag som ökade andelen till 50 % (Piscopo 2015, s. 27-28). 
Lagen är ett resultat av påtryckningar från landets kvinnorörelser, transnationella 
nätverk och internationella organisationer (Franceschet & Krook 2006, s. 1). 
Kvotering har varit effektivt för att få in kvinnor i parlamentet, men har inte varit 
en garanti för att jämställdhetsfrågor lyfts upp i parlamentet, då de invalda 
kvinnorna snarare röstar i linje med sitt parti (Världsbanken 2015b, s. 26). 

 
Kvinnors ansvar för hushållsarbete, barnuppfostran och jordbruksarbete gör det 
svårare för dem att utmana socio-kulturella barriärer som hindrar dem från att ta 
på sig rollen som offentlig representant (BBC 2014). De patriarkala strukturer 
som finns i det offentliga rummet försvårar kvinnors politiska representation och 
deltagande. En juridisk specialist från ACOBOL (The Bolivian Association of 
Councilwomen), citerad i en UN Women-rapport från 2013, sa följande: 

 
The patriarchal structure we have has been a limiting factor on the work, even 
though the Political Constitution of the State has included principles and rights 
to guarantee the participation of women in politics, attitudes and social 
structures are difficult to break (UN Women 2013). 
 

I Bolivia har kvinnor som varit aktiva i politiken drabbats av diskriminering, 
trakasserier, våld och hot, i syfte till att få dem att avgå från sina poster för att 
ersättas av en man. Mellan 2000 och 2009 registrerades 249 fall av politiskt våld 
mot kvinnor. För att motverka detta infördes lagen mot politiska trakasserier och 
politiskt våld mot kvinnor år 2012 (UNDP 2014, s. 20-21). Lagen definierar 
politiskt våld som handlingar, eller fysiska, psykologiska och sexuella angrepp, 



 

 14 

mot kvinnor som är kandidater till eller arbetar i offentliga ämbeten, eller mot 
kvinnornas familjer, i syfte att underminera deras arbete. Under 2013 var det 154 
fall av politiskt våld mot kvinnor som inte hade tagits upp i rätten (HRW 2015). 
För dessa brott är straffet 5-8 års fängelse (BBC 2014). 

 
Kvinnor från ursprungsbefolkningarna 
År 2013 var 41 av de 130 parlamentsledamöterna från en ursprungsbefolkning, 
men bara nio av dem var kvinnor. Trots detta är kvinnor från 
ursprungsbefolkningarna generellt sätt mer representerade i den politiska sfären 
än andra kvinnor (Världsbanken 2015a, s. 53). Kvinnor från 
ursprungsbefolkningarna har dock ett lågt politiskt deltagande i Bolivia, vilket i 
stor utsträckning beror på kulturella barriärer och att de lever under 
fattigdomsgränsen, vilket leder till politisk exkludering (UNDP 2013). 

 
Bristande implementering 
Enligt Amnesty International får de statliga institutioner som ska verka för 
jämställdhet otillräckligt med medel för att kunna utföra sitt arbete. Biträdande 
minister för jämställdhet3 fick 5,3 % av budgeten som tilldelades ministern för 
rättvisa och grundläggande rättigheter4. Bolivias enhet för jämställdhet5 hade fem 
anställda och var beroende av internationellt stöd för att finansieras. Enheten för 
depatriarkalisering6, som är unik av sitt slag Latinamerika, är skapad för att 
utveckla strategier för depatriarkalisering i statliga institutioner och i samhället i 
stort. Även denna enhet har varken strukturen eller medlen för att förverkliga sitt 
projekt (Amnesty 2015, s. 5). 

 

4.3.1 Liberalfeministisk analys 

Kvinnors tillgång till den offentliga sfären är central inom liberalfeminism. Inom 
teorin är det möjligheten att delta i politiken som är viktig. Parlamentet är ett 
uttryck för det offentliga rummet och kan ses som en av de svåraste 
institutionerna för kvinnor att ta sig in i. Ur ett liberalfeministiskt perspektiv bör 
då det jämställda parlamentet i Bolivia vara ett steg mot ett jämställt samhälle. 
Utifrån denna teori kan det argumenteras för att det tar tid för jämställdheten i 
parlamentet att få utslag i resten av samhället, och att jämställdheten så 
småningom kommer att öka. Eftersom de institutioner som ska verka för 
jämställdhet inte har tillräckliga medel för finansiering, kan även det vara en 
anledning till varför den jämställda representationen i parlamentet inte har fått 
utslag i samhället. 

                                                                                                                                                         
 
3 En. The Deputy Minister for Equal Opportunities 
4 En. The Minister of Justice and Fundamental Rights 
5 En. Gender Office 
6 En. The Unit for Depatriarchalization 
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De kvoteringslagar som har stiftats i Bolivia går i linje med den 
liberalfeministiska tanken om att det går att skapa jämställdhet inom de ramar som 
finns i dagens samhälle, till exempel genom lagstiftning. Dessa lagar är ett 
effektivt sätt att öka den numenära representationen av kvinnor i den lagstiftande 
församlingen (den deskriptiva representationen), men är ingen garanti på att en 
feministisk politik förs (substantiell representation). Därmed kan man konstatera 
att liberalfeminismen belyser vikten av en jämställd representation av kvinnor i 
parlamentet, vilket Bolivia också har, men lyckas inte med att synliggöra vikten 
av substantiell representation. Teorin uppmärksammar inte heller de patriarkala 
strukturer som kvarstår i de offentliga rummen, något som postkolonial feminism 
är bättre på att belysa. 

4.3.2 Postkolonial feministisk analys 

En postkolonial feministisk analys av politisk representation visar att det inte 
räcker med att öka den deskriptiva representationen av kvinnor i parlamentet, 
eftersom att de patriarkala strukturerna som hindrar kvinnor ifrån politisk 
deltagande fortfarande finns kvar. Enligt postkolonial feminism finns det inte en 
universell kvinnlig erfarenhet och därmed kan inte representationen av kvinnor 
tolkas som en förbättring av kvinnors position i samhället i allmänhet. Det finns 
en relevant fråga att ställa sig i sammanhanget: Vem är det kvinnan i parlamentet 
företräder? Empirin visar till exempel att den kvinnliga representanten i 
parlamentet snarare representerar ett parti och inte fokuserar på att driva fram 
kvinnors intressen. Att förminska kvinnors politiska representation och deltagande 
till en fråga om kvotering inom existerande, formella politiska strukturer är 
problematiskt då man bortser från den substantiella representationen av kvinnor. 
Den hierarkiska maktordningen mellan män och kvinnor försvinner inte för att en 
kvoteringslag skapas. Lagar och principer har varit ett sätt att utöka kvinnors 
möjligheter inom politiken, men attityder och strukturer är svårare att bekämpa 
genom lagstiftning. Det stora antalet hot mot kvinnor som är aktiva i politiken i 
Bolivia är ett tecken på att de patriarkala strukturerna finns kvar i det offentliga 
rummet och att dessa inte går att bekämpa enbart med hjälp av lagstiftning. Till 
exempel finns det lagar med hårda straff för att förhindra våldet, men empirin 
visar att det är svårt att ställa folk inför rätta.  
 
Något som postkolonial feminism illustrerar är att olika maktordningar, 
exempelvis kön, klass och etnicitet, samverkar. Ursprungsbefolkningarnas utsatta 
position (kulturella barriärer, fattigdom) försvårar deras politiska deltagande, 
oavsett om de är kvinnor eller män. Även om samma lagliga rättigheter ges till 
alla grupper så marginaliseras och diskrimineras vissa grupper i större 
utsträckning än andra, vilket är något som postkolonial feminism belyser. Ett 
exempel på att kvinnor från en ursprungsbefolkning marginaliseras, är i 
parlamentet där endast 9 av de 41 personer i parlamentet som var från 
ursprungsbefolkningen, var kvinnor. 
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4.4 Jämställdhet i arbetslivet 

Det finns lagstiftning i Bolivia som förbjuder diskriminering på grund av etnicitet, 
kön, funktionsnedsättning, språk, sexualitet och könsidentitet i arbetslivet. Trots 
detta har ursprungsbefolkningarna, afro-bolivianer och LGBT-personer 
diskriminerats på arbetsmarknaden (US Department of State, 2014 s. 34).  
 
Andelen kvinnor som deltar i arbetskraften i Bolivia är en av de högsta i 
Latinamerika; 64 % av den totala kvinnliga befolkningen. Andelen män som 
deltar i arbetskraften är jämförelsevis 81 % (UNDP 2015). Av de kvinnor som 
arbetar har 68 % en informell anställning, jämfört med 58 % av de manliga 
arbetarna. En informell anställning syftar till avlönat arbete i en liten firma, eller 
egenföretagande med ofullständig högre utbildning, eller oavlönat arbete7 
(Världsbanken 2015b, s. 15-16). De kvinnor som är aktiva i den informella 
ekonomin påverkas inte av den lagstiftade minimilönen (UD 2012, s. 2). En 
anledning till att en så stor andel av kvinnorna har en informell anställning är att 
kvinnorna behöver kunna vara flexibla, då de fortfarande har det största ansvaret 
för hushållsarbete och barnuppfostran. Begränsade möjligheter på den formella 
arbetsmarknaden och lönegapet mellan kvinnor och män är andra anledningar till 
den stora andelen informella anställningar hos kvinnor. Konsekvenserna av detta 
blir bland annat att de informellt anställda kvinnorna får sämre lön, rättigheter på 
arbetsmarknaden, socialt skydd och pension (Världsbanken 2015b, s. 15-16; UD 
2012, s. 11). Siffror från 2010 visar att andelen företag i Bolivia med en kvinna 
som högsta chef är 22 % (Världsbanken 2016b). Ojämställdheten på 
arbetsmarknaden är ett resultat av flera begränsningar i kvinnans liv, som inte 
bara sker under den tiden av livet som hon är aktiv i arbetslivet. Begränsningarna 
är bland annat tid, kvalifikationer och utsatthet för våld (Världsbanken 2015b, s. 
15). En del kvinnor har upplevt att arbetsgivare var motvilliga att anställa dem på 
grund av extrakostnaderna som medföljer, till exempel föräldraledighet (US 
Department of State 2014, s. 24). Vidare kan den patriarkala strukturen försvåra 
kvinnors position på arbetsmarknaden, till exempel upplever en del kvinnor 
svårigheter att arbeta utanför hemmet, eftersom deras makar inte tillåter det 
(Världsbanken 2010, s. 92). 
 
Löneskillnader  
Det finns en lagstadgad minimilön som innefattar både kvinnor och män, men 
generellt sätt tjänar kvinnor mindre än män för samma typ av arbete. Män på den 
urbana arbetsmarknaden har en genomsnittlig lön som är 60 % högre än kvinnors, 
och i rurala områden är den 33 % högre (US Department of State 2012, s. 19). 
 

                                                                                                                                                         
 
7 En formell arbetare är en arbetsgivare eller avlönad arbetare i en stor eller offentlig firma, eller en 
egenföretagare med en fullständig högre utbildning (Världsbanken 2015b, s. 16). 
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Kvinnor från ursprungsbefolkningarna 
Kvinnor från ursprungsbefolkningar deltar i högre utsträckning i arbetskraften (62 
%) än kvinnor som inte är från en ursprungsbefolkning (55 %) (Världsbanken 
2015b, s. 15). Bolivianska kvinnor som är från en ursprungsbefolkning tjänar 
cirka 60 % mindre än andra kvinnor för samma typ av jobb (Världsbanken 2015a, 
s. 11). I Bolivia kan etnicitet vara viktigare än kön när det kommer till 
löneskillnader. Den genomsnittliga löneskillnaden mellan arbetare från 
ursprungsbefolkningar och arbetare från icke-ursprungsbefolkningen av båda 
könen är till och med större än den genomsnittliga löneskillnaden mellan män och 
kvinnor. Arbetare från ursprungsbefolkningar får en lägre lön än arbetare som inte 
är från en ursprungsbefolkning, även om de har samma utbildning (Världsbanken 
2015b, s. 19). 

4.4.1 Liberalfeministisk analys 

Lika villkor på arbetsmarknaden är en central aspekt av liberalfeminism, till 
exempel lika lön för lika arbete och kvinnors tillgång till viktiga poster i 
yrkeslivet. Eftersom en så stor andel bolivianska kvinnor är aktiva i den 
informella ekonomin påverkas inte de av den lagstiftade minimilönen. Detta, 
tillsammans med de stora löneskillnaderna och att så få kvinnor är högsta chef, 
kan ur ett liberalfeministiskt perspektiv vara en anledning till att det inte är 
jämställt mellan könen i Bolivia. Eftersom att många kvinnor inte kan dra nytta av 
den lagstadgade minimilönen, visar detta på att det är en lösning på problemet 
som inte fångar upp alla kvinnor. Liberalfeminismen lägger stort fokus på att 
kvinnan som individ är rationell och ansvarar för sin egen personliga utveckling, 
men bortser från de strukturella hinder (till exempel tid, kvalifikationer) som finns 
på arbetsmarknaden för kvinnor. Den stora mängden kvinnor aktiva på den 
informella arbetsmarknaden kan vara ett uttryck för att även om det är möjligt att 
delta på arbetsmarknaden finns barriärer, som våld eller utbildning, som hindrar 
kvinnor att delta i den formella arbetsmarknaden likt män. 

 
 

4.4.2 Postkolonial feministisk analys 

En postkolonial feministisk analys fokuserar mindre på att kvinnor ska få samma 
tillgång till arbetsmarknaden som män, och fokuserar mer på att det finns olika 
förutsättningar på arbetsmarknaden beroende på vilken grupp arbetaren tillhör. 
Tillgång till arbetsmarknaden för kvinnor betyder inte att diskrimineringen av 
kvinnor upphör, vilket blir tydligt i empirin. Exempelvis är det en väldigt låg 
andel företag där en kvinna är den högsta chefen, trots att kvinnor har tillgång till 
bestämmande positioner på arbetsmarknaden. Som beskrevs i empirin finns det 
antydningar till att etnicitet spelar större roll än kön när det kommer till 
löneskillnader. Alltså kan en kvinna som inte tillhör en ursprungsbefolkning tjäna 
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mer än en man från en ursprungsbefolkning för samma typ av arbete. Detta tyder 
på att det inte går att analysera förtryck hierarkiskt, eftersom maktordningar (så 
som kön och etnicitet) samverkar. Ett postkolonialt feministiskt perspektiv belyser 
den strukturella ojämlikheten som finns mellan olika grupper på arbetsmarknaden 
i Bolivia. Eftersom det finns så stora skillnader mellan kvinnor som tillhör olika 
grupper, som till exempel kvinnor som är från en ursprungsbefolkning och 
kvinnor som inte är det, går det inte att analysera kvinnor som en grupp, med 
samma problem. Om en analys enbart hade fokuserat på kvinnor som en grupp, 
hade till exempel de stora löneskillnaderna mellan olika etniska grupper varit 
mindre synliga. Vidare kan inte deltagande i arbetskraften tolkas universellt som 
ett jämställdhetsframsteg. I Bolivia deltar kvinnor från en ursprungsbefolkning i 
arbetskraften i högre utsträckning än andra kvinnor, men trots detta har de lägre 
lön och diskrimineras i högre utsträckning på grund av att de tillhör en 
ursprungsbefolkning. 

 

4.5 Reproduktionsrättigheter 

År 2013 var mödradödligheten 200 per 100 000 levande födda. Antalet 
barnafödande tonåringar mäts genom antalet födda per 1000 kvinnor i åldrarna 15 
till 19, och är 71.9 i Bolivia, vilket kan jämföras med Sveriges siffra som är 6.5. 
Bolivia har den näst högsta mödradödligheten i Sydamerika (UNDP 2015).  
 
Mödradödligheten i Bolivia skildrar den systematiska ojämlikheten som påverkar 
kvinnors hälsa och liv, och särskilt påverkar de kvinnor som lever i fattigdom, har 
en låg nivå av utbildning och tillhör en ursprungsbefolkning. Det finns ett starkt 
samband mellan den höga mödradödligheten och den obefintliga tillgången till 
säkra och lagliga aborter, och även vård efter en genomförd abort, utan rädsla att 
bli åtalad (Amnesty 2015, s. 8, 11-12).  Enligt Bolivias lagstiftning straffas den 
som orsakar fostrets död i moderns livmoder eller framkallar en för tidig död för 
fostret. Både kvinnan som godkänner aborten och personen som utför den bryter 
mot lagen, och personen som utför aborten blir straffad även om kvinnan inte 
godkänner aborten (CRR8 2001, s. 7). Undantag från lagen kan ges om 
graviditeten hotar kvinnans liv eller om hon blivit gravid på grund av våldtäkt 
(Amnesty 2015, s. 11). Mellan 2008 och 2013 åtalades 775 kvinnor för att ha 
genomfört abort, och tusentals kvinnor sökte sjukvård för aborter som inte 
genomförts fullständigt. Bland de kvinnor som söker sjukvård för komplikationer 
efter en abort är de flesta från låginkomstgrupper och har inte tillgång till lämplig 
och tillräcklig sjukvård (HRW 2015). Trots att kvinnor har möjlighet att få 
tillstånd att genomföra laglig abort när kvinnan blivit utsatt för våldtäkt, 
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misslyckas staten med att erbjuda denna sociala tjänst, då tydliga tillvägagångssätt 
inte har utvecklats och implementerats i de fall då abort är lagligt (CRR 2001, s. 
8). Den höga andelen av oönskade graviditeter, leder till att det sker 80 000 
aborter varje år i Bolivia. Dessa förekommer särskilt i områden där majoriteten av 
befolkningen är från en ursprungsbefolkning, bland områden med låg 
socioekonomisk status och bland tonåringar. Det faktum att abort är olagligt samt 
det kulturella och religiösa klimatet gör att abort är ett tabubelagt ämne (Amnesty 
2015, s. 11-12). 
 
Skillnader bland vilka kvinnor som föder barn på sjukhus 
Det finns en skillnad mellan urbana och rurala, samt ursprungsbefolkning och 
icke-ursprungsbefolkning när det gäller andelen kvinnor som föder barn på 
sjukhus. Den grupp som i minst utsträckning föder barn på sjukhus är 
ursprungsbefolkningskvinnor från rurala områden, och den grupp som gör det i 
högst utsträckning är urbana kvinnor som inte tillhör en ursprungsbefolkning 
(Världsbanken 2015b, s. 13). Sjukvården begränsas ytterligare då servicen inte är 
kulturellt eller språkligt anpassat till ursprungsbefolkningarna (UD 2012, s. 12). 
Mödradödligheten är påtagligt högre i rurala områden än i urbana. I urbana 
områden var mödradödligheten år 2001 274 per 100 000 levande födda, och 524 
per 100 000 levande födde i rurala områden (Amnesty 2015, s. 9; CRR 2001, s. 
2). 

 

4.5.1 Liberalfeministisk analys 

Ur ett liberalfeministiskt perspektiv är könsdiskrimineringen av kvinnor tydlig när 
det gäller lagstiftning mot abort. Lagen tar bort kvinnors självbestämmande och 
ger inte kvinnor den frihet som individ att själv bestämma över familjeplanering i 
livet, och styr in dem i en särskild social roll som omvårdare. Eftersom kvinnan 
har en kapacitet att resonera, behöver staten inte gå in och styra över hur kvinnan 
ska leva sitt liv. Därför måste kvinnor ha en laglig rätt till abort för att få ökad 
egenmakt. Ur ett liberalfeministiskt perspektiv är det därmed ett problem att 
kvinnor inte har tillgång till abort, och sjukvård i samband med abort, och bidrar 
till det ojämställda samhället. Liberalfeminismen menar alltså att kvinnor måste 
ha laglig rätt till abort, men då kan en ställa sig frågan: Vem har tillgång till en 
säker abort? Vidare problematiseras detta i den postkoloniala feministiska 
analysen. 

 

4.5.2 Postkolonial feministisk analys 

Empiriskt sett är det stora skillnader mellan kvinnor från en ursprungsbefolkning 
och kvinnor som inte är från en ursprungsfolkning vad gäller andelen kvinnor som 
föder på sjukhus. Man kan också se att mödradödligheten är påtagligt högre i 



 

 20 

rurala än i urbana områden. Detta beror i stor utsträckning på socioekonomiska 
förhållanden. Därmed är det sannolikt att laglig rätt till abort inte skulle kunna 
användas av kvinnor från rurala områden och kvinnor från en 
ursprungsbefolkning i lika stor utsträckning, då de inte skulle ha råd eller tillgång 
till abort. Ytterligare ett exempel på diskriminering av ursprungsbefolkningarna är 
att sjukvården inte är kulturellt eller språkligt anpassad till dem. Ur ett 
postkolonialt feministiskt perspektiv är det tydligt att den höga, och skevt 
förekommande, mödradödligheten grundas i ekonomiska tillgångar och etniska 
skillnader. Laglig rätt till abort motverkar inte de multipla förtryck som drabbar 
vissa kvinnor, men lyfter självklart bort en del av diskrimineringen. Abort är ett 
tabubelagt ämne på grund av det kulturella och religiösa klimatet i Bolivia. De 
diskurser som skapas och reproduceras om abort, och som konstruerat abort som 
tabubelagt i vissa kulturella kontexter, kommer heller inte motverkas av laglig rätt 
till abort. De är en del av patriarkala strukturer som synliggörs i ett intersektionellt 
perspektiv. 

 
 

4.6 Utbildning 

Enligt GII har 47,6 % av kvinnorna, och 59.1 % av männen som är över 25, någon 
form av vidareutbildning (UNDP 2015). Läs- och skrivkunnigheten är något 
högre för män än för kvinnor, bland männen är den cirka 97 % och bland 
kvinnorna 92 % (Landguiden 2014). Bolivias författning föreskriver att alla 
medborgare i landet har rätt till en icke-diskriminerande kostnadsfri, produktiv 
och interkulturell utbildning. Enligt lagen ska undervisningen syfta till att öka 
kunskapen om de mänskliga rättigheterna. Instiftande av sociala bidrag har varit 
en grundförutsättning för att rätten till utbildning ska kunna användas av alla (UD 
2012, s. 12). Bland missgynnade samhällsgrupper är skolinskrivningen lägre och 
avhopp från skolan samt repetition av skolgång sker i en högre utsträckning. 
Tillgången till vidareutbildning är extremt låg och karaktäriseras av låg kvalitet 
och är internt ineffektiv. Som ett resultat av detta är det få studenter som faktiskt 
tar examen från exempelvis universitetet (Världsbanken 2006, s. 32). Trots att 
utbildning är en universell rätt i Bolivia finns det stora skillnader mellan män och 
kvinnor. 15 % av vuxna kvinnor i Bolivia har ingen utbildning över huvud taget, 
medan motsvarande siffra för män är 4,6 % (Världsbanken 2015b, s.6). Det finns 
en rad hinder för kvinnor i Bolivia när det gäller utbildning. Den största 
anledningen till att kvinnor hoppar av skolan är på grund av bristande ekonomiska 
tillgångar. Graviditet, att de har fått jobb på arbetsmarknaden samt obetalt 
hushålls- och omvårdnadsarbete är de tre andra vanligaste anledningarna 
(Världsbanken 2015b, s. 10). En av de största svagheterna i Bolivias 
utbildningssystem är att läroplanen inte anpassas efter landets många kulturer (UD 
2012, s. 13). 
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Kvinnor från ursprungsbefolkningarna 
Kvinnor i rurala områden och kvinnor som tillhör en ursprungsbefolkning har 
lägre utbildning än någon annan grupp i landet. Generellt sett är läs- och 
skrivkunnigheten i rurala områden högre bland män än bland kvinnor, oavsett om 
personen tillhör en ursprungsbefolkning eller inte (Världsbanken 2015b, s. 6). 
Genomsnittlig utbildning för en flicka från någon av landets 
ursprungsbefolkningar som är uppfödd på landsbygden, är 12 år färre än för en 
pojke som inte tillhör en ursprungsbefolkning och är uppväxt i en stad (UD 2012, 
s. 12). 

4.6.1 Liberalfeministisk analys 

Ur ett liberalfeministiskt perspektiv är tillgång till utbildning, vilken ska 
implementeras genom lagar, centralt för att nå jämställdhet mellan könen. Trots 
att Bolivias medborgare, enligt författningen, har rätt till utbildning finns det stora 
skillnader mellan män och kvinnor som har någon form av vidareutbildning. Trots 
att alla människor i Bolivia ska ha formell tillgång till utbildning, är det tydligt att 
alla inte har det. Kvinnor har inte samma möjlighet att utbilda sig likt männen, då 
utbildningen uppenbarligen inte är utformad på ett sätt som inte är inkluderande 
för kvinnor. Ur ett liberalfeministiskt perspektiv kan ojämställdheten mellan 
könen i Bolivia delvis grundas i att det finns stora skillnader mellan män och 
kvinnor vad gäller utbildning, då en jämställd utbildning är det mest effektiva 
medlet för att nå social förändring. Det empiriska materialet visar att det politiska 
medel som liberalfeminismen förespråkar, det vill säga laglig tillgång till 
utbildning, inte fungerar. Just tillgång till utbildning problematiseras vidare i den 
postkoloniala feministiska analysen. 

4.6.2 Postkolonial feministisk analys 

Ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv är det tydligt att den utbildning som 
ges i Bolivia inte har tagit hänsyn till lokala och historiska kontexter. Eftersom 
vissa samhällsgrupper har en bristande tillgång till utbildning, till exempel på 
grund av graviditet eller hushållsarbete, så förblir missgynnade grupper i 
utbildningssystemet marginaliserade trots rätten till en icke-diskriminerade och 
interkulturell utbildning. Den empiriska skillnaden mellan män och kvinnor med 
någon form av vidareutbildning har flera olika grunder; ekonomiska, etniska och 
kulturella. Därmed kan man problematisera vad tillgång till utbildning innebär. 
När den främsta anledningen till att kvinnor hoppar av skolan är på grund av 
bristande ekonomiska tillgångar, så har alla inte tillgång till utbildning, trots att 
befolkningen enligt författningen har rätt till utbildning. Ett annat exempel på att 
det finns multipla förtryck mot kvinnor, och som hindrar många kvinnors tillgång 
till utbildning, är att många kvinnor inte kan utbilda sig på grund av att de är 
utsatta för våld och på grund av den höga mödradödligheten. 
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Kvinnor är inte en homogen grupp, utan har olika intressen, behov och 
målsättningar. Utbildningsväsendet har inte tagit hänsyn till detta faktum, 
eftersom skillnaden i utbildning är stor beroende på vilket kön personen har, var 
den kommer ifrån och om hen tillhör en ursprungsbefolkning eller inte. Trots att 
befolkningen har rätt till en interkulturell utbildning, har detta inte genomsyrat 
utbildningssystemet, vilket lett till att marginaliserade grupper är fortsatt 
diskriminerade. 

4.7 Våld mot kvinnor 

Enligt statistik från Freedom House kommer fler än hälften av alla kvinnor i 
Bolivia någon gång under sitt liv utsättas för våld i hemmet (Freedom House, 
2015). 70 % av kvinnorna lider offer för fysiska, sexuella eller psykologiska 
övergrepp under sin livstid. Våldtäkt och våld i hemmet är underrapporterade 
brott på grund av bristande tro på offentliga myndigheter, rädsla för ytterligare 
våld, hämndbestraffning och social stigma (US Department of State 2012, s. 18). 
Våld förekommer i högre utsträckning mot fattigare kvinnor, och i mindre 
utsträckning bland rikare kvinnor. Den främsta anledningen till att fattiga kvinnor 
inte anmälde brott var för att de inte visste var de skulle vända sig. Kvinnor från 
ursprungsbefolkningarna löper större risk att blir offer för våld och är mindre 
benägna att ta hjälp av offentliga institutioner (Världsbanken 2015b, s. 27-28).  
 
Bristande lagstiftning 
Trots att det finns omfattande lagar för att förhindra och straffa personer som utför 
våld mot kvinnor, är kvinnor högriskgrupper när det gäller könsbaserat våld 
(HRW 2015). I Bolivia är våld i hemmet straffbart och inkluderar även sexuellt, 
psykiskt och emotionellt våld. Offret kan även få skydd såtillvida att förövaren tas 
bort från hemmet, eller att förövaren inte får vara inom en viss distans till offret, 
eller att hen får besöksförbud (Världsbanken 2016c). Straffet för våldtäkt har 
blivit hårdare och inkluderar nu även våldtäkt inom äktenskapet (Freedom House 
2015). Det har även skapats en domstol som specifikt ska hantera könsbaserade 
brott och vara ett skyddande plats för kvinnor, men implementeringen av denna 
har gått långsamt (HRW 2015). Utav 442,000 rapporter om könsbaserat våld i 
Bolivia mellan 2007 och 2011, åtalades endast 96 personer (Mendelson Forman & 
Meacham 2013). En ny lag mot våld mot kvinnor från 2013 har även erkänt 
“femicide” som ett brott, ett brott som grundas i att kvinnor mördas på grund av 
sitt kön. I november 2014 rapporterade polisen i Bolivia att det hade skett 95 fall 
av femicide i landet under år 2014 (HRW 2015). Efter lagen mot femicide är dock 
siffran på antalet åtalade fortfarande låg (UN 2015, s, 7). De ansträngningar som 
gjorts för att nå positiva förändringar på detta område har försvårats av att det 
starka inflytandet av machismons traditionella värderingar, vilket innebär mäns 
överordning i både samhällslivet och i hemmet (Sida 2003, s. 14-15). 
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4.7.1 Liberalfeministisk analys 

Enligt liberalfeminismen ska staten på ett effektivt sätt skydda kvinnor mot våld 
genom lagstiftning och socialt stöd. Trots att det finns lagstiftning mot 
kvinnorelaterade våldsbrott i Bolivia, är våldet fortfarande vida förekommande, 
vilket leder till att kvinnor systematiskt förnekas rätten till sina kroppar. Kvinnors 
deltagande i samhället accepteras inte då det finns en machokultur, vilken, 
empiriskt sett, inte motverkas enbart genom lagstiftning mot våld mot kvinnor. 
Empirin visar att lagstiftningen inte används på ett sätt som motverkar våld mot 
kvinnor, eftersom så få brott anmäls och få personer åtalas. Bristande 
implementering av socialt stöd har inte heller nått fram till utsatta kvinnor i 
tillräckligt hög utsträckning. Ur ett liberalfeministiskt perspektiv reducerar våldet 
kvinnors liv till att handla om att undvika skada, och underminerar deras 
egenmakt. Det är därmed ett problem att kvinnor, i så hög utsträckning, utsätts för 
våld, men de politiska medel som liberalfeminismen förespråkar har inte löst 
problemet. Därmed kan liberalfeminismen inte synliggöra den problematik som 
våld mot kvinnor grundas i. 
 

4.7.2 Postkolonial feministisk analys 

Ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv kan inte våld mot kvinnor analyseras 
på ett hierarkiskt sätt, vilket ofta sker då man pekar ut patriarkala strukturer eller 
kulturella faktorer som anledningen till våldet. Istället är det viktigt att belysa att 
våld mot kvinnor grundas i flera olika maktordningar och typer av förtyck, där 
inget är mer eller mindre viktigt än det andra. Därmed är det inte förvånande att 
lagstiftning mot våld mot kvinnor inte fått stor effekt på problemet, eftersom att 
det finns andra strukturella förtryck som inte motverkas eller synliggörs av lagen. 
Till exempel kvarstår de traditionella värderingar, där män tillskrivs ett högre 
värde än kvinnor, trots instiftande av lagstiftning. Samma sak gäller socialt stigma 
som inte heller motverkas genom lagstiftningen. Utan en intersektionell analys 
synliggörs inte orsakerna till problemet i våld mot kvinnor, och får som 
konsekvens att problemet inte kan lösas. En postkolonial feministisk analys 
belyser att våld drabbar kvinnor i olika utsträckning beroende på ekonomisk klass 
och etnicitet. Exempelvis kan en anledning till att fattiga kvinnor drabbas mer av 
våld vara att de är ekonomiskt beroende och därför inte har möjlighet att lämna ett 
förhållande. Ett annat exempel är att kvinnor från ursprungsbefolkningarna är 
mindre benägna att vända sig till offentliga institutioner. Det tyder på att det finns 
ett glapp mellan vissa gruppers tillgång till offentliga institutioner, och att de på så 
sätt marginaliseras på grund av sin etnicitet eller klass.  
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5 Diskussion och jämförelse 

Vad vår analys visar är att liberalfeminismen har svårigheter att förstå 
diskrepansen mellan det jämställda parlamentet och det ojämställda samhället i 
Bolivia. Postkolonial feminism synliggör problematiken på ett sätt som 
liberalfeminismen inte gör. Vidare följer en diskussion om, och en jämförelse av, 
teoriernas förmåga att förstå diskrepansen i vår frågeställning. 
 
Trots att lagliga rättigheter för kvinnor har instiftats på de flesta undersökta 
områdena i Bolivia, har liberalfeminismen inte lyckats förklara kvinnors fortsatt 
underordnade position i samhället. Liberalfeminismen fokuserar på att en 
jämställdhetsförändring ska ske inom de samhällsramar som finns idag, men 
ifrågasätter inte dessa samhällsramar i sig. Då det ofta är män som befolkat dessa 
utrymmen, finns patriarkala strukturer kvar som inte upphävs genom 
liberalfeminismens politiska medel, vilka ofta är lagar och policys. Ett exempel är 
representationen av kvinnor i parlamentet. Även om kvoteringslagar finns för att 
öka kvinnors deskriptiva representation, visar vår analys att det inte lett till 
substantiell representation. Det är möjligt, utifrån ett liberalfeministiskt 
perspektiv, att det endast är en tidsfråga tills att det jämställda parlamentet ger 
utslag på det ojämställda samhället. Dock är det relevant att ställa sig frågan; hur 
lång tid ska det ta för lagar och policys att ge effekt på jämställdheten i samhället? 
Här är det också relevant att påpeka att det är på bekostnad av kvinnors liv som 
denna väntan på jämställdhet sker. Kvinnors situation i Bolivia har delvis 
förbättrats då staten gett kvinnor grundläggande rättigheter och inom många 
områden ett lagligt skydd. Dock synliggör inte liberalfeminismen de djupa 
patriarkala strukturer som förtrycker kvinnor, trots grundläggande rättigheter. 
Liberalfeminismen betonar att jämställdhet nås genom att ge kvinnor tillgång till 
utbildning, arbete, sjukvård, politiskt deltagande och juridiska rättigheter. Men 
vad vår analys synliggör är att det i många fall kanske snarare handlar om 
socioekonomiska eller etniska skillnader, och att det inte går att anta att alla 
kvinnor har samma behov och mål. Där liberalfeminismen ser en framgång i 
jämställdhet, till exempel då en hög andel kvinnor deltar i arbetskraften, synliggör 
den postkoloniala feminismen att vissa kvinnor fortsatt lever i förtryck på grund 
av, exempelvis, etnisk tillhörighet. Den postkoloniala feministiska teorin är 
därmed bättre på att förklara dessa strukturer som underminerar vissa kvinnor. 
Postkolonial feminism belyser att det finns strukturella ojämlikheter mellan olika 
grupper, och att detta kan vara en anledning till den låga jämställdheten i Bolivia. 
Eftersom det finns så stora skillnader mellan olika grupper (fattiga/rika, 
ursprungsbefolkning/icke-ursprungsbefolkning) syns det givetvis också på landets 
jämställdhetsnivå. Det går därmed inte benämna kvinnor som en homogen grupp, 
eftersom kvinnor har olika erfarenheter och lever under olika typer av förtyck. 
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När lösningar på kvinnors problem stiftas utifrån tanken på kvinnor som en 
homogen grupp blir konsekvensen att lösningarna inte kan appliceras på alla 
kvinnor. Detta gör att problemet kvarstår bland marginaliserade grupper. Inom till 
exempel området våld mot kvinnor, definierar liberalfeminismen kvinnor som 
offer, och skapar en dikotomi mellan maktlösa kvinnor och makthavande män. I 
kontrast till detta menar den postkoloniala feministiska teorin att manligt våld mot 
kvinnor måste förstås inom den specifika kontexten för att fånga upp och 
synliggöra problemet. Vidare räcker det inte att bara undersöka vilka utrymmen 
kvinnor har tillgång till (politiken, arbetslivet, utbildning) utan man måste också 
undersöka hur olika typer av förtryck samverkar i dessa utrymmen, och ifrågasätta 
utrymmet i sig. Till exempel kan postkolonial feminism synliggöra det koloniala 
förtycket i de utrymmen som kvinnor har tillgång till. Det intersektionella 
perspektivet, som finns inom den postkoloniala feminismen, kan synliggöra 
maktstrukturer på ett sätt som liberalfeminismen inte kan. Därmed blir den 
postkoloniala feministiska analysen djupare än den liberalfeministiska analysen, 
och bidrar till att postkolonial feministisk teori i högre utsträckning kan förstå 
diskrepansen mellan Bolivias jämställda parlament och ojämställda samhälle. 



 

 26 

6 Slutsats 

Den här uppsatsen har undersökt hur två feministiska teorier kan förstå 
diskrepansen mellan Bolivias jämställda parlament och ojämställda samhälle. Vi 
har tittat på fem jämställdhetsområden, som vi har operationaliserat med hjälp av 
GII. Vi har kommit fram till att ett postkolonial feministiskt perspektiv kan 
erbjuda en större förståelse för vår frågeställning, och att det liberalfeministiska 
perspektivet inte i lika stor utsträckning kan förstå den problematik som ligger till 
grund för det ojämställda samhället. Därmed kan inte liberalfeminismen heller 
förklara vissa kvinnors fortsatt underordnade position. Det intersektionella 
perspektivet som postkolonial feminism erbjuder, skapar en större förståelse för 
det strukturella förtrycket av olika grupper, som ojämställdheten i många fall 
beror på. Eftersom detta är en fallstudie av Bolivia, är nästa steg för vidare 
forskning att undersöka fler fall. Då kan postkolonial feministisk teori, som har 
erbjudit den bästa förklaringen, appliceras på nya fall för att se om det blir samma 
resultat. 
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