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Titel  

Universella rättigheter och partikulära behov –En studie om internationellt jämställdhetsarbete utifrån FN: s 
Kvinnokonvention 
 
Universal Rights and Particularism – A Study in International Gender Equality Work from the Perspective of the 
United Nation’s CEDAW-convention  
 
Sammanfattning 

Abstract 
The aim for this thesis is to study the international gender equality work from a perspective of the concept of 
universalism and particularism, with the United Nation’s Declaration of Human Rights, and especially -“The 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, in focus. The shadowreports of 
Namibia and Sweden are used as examples of how countries with different historical, political and social contexts are 
working with gender equality. 
A theroetical framework is constitued by theories as postmodernism, postcolonialism and feminism with basis from 
social constructionism. The thesis is methodological influenced by Critical Discourse Analysis. Notions from former 
studies were also used as tools in the analysis. Some of the main notions, which within the concept of universalism 
and particularism, appeared as difficulties in the implementing of the CEDAW, were religion, law, democracy and 
superior position for men towards women. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Magnus Nilsson som kommit med konstruktiv kritik 
och på olika sätt hjälpt mig genomföra min studie. Jag vill även tacka vänner och familj som stått 
ut med eviga diskussioner och stöttat mig genom denna evinnerliga, men nu äntligen avslutade 
process. 
 
Karin Karlsson 
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Inledning 
 

...the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause 

of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all 

fields.1

 
FN är en av de största ledande aktörerna för fred och rättvisa i världen. Deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna är grundläggande för diskussioner kring demokrati, utveckling och jämlikhet 
inom FN och internationell politik. FN: s konventioner är universella vilket innebär att dess 
definitioner av begrepp som jämställdhet och demokrati ska fungera och gälla lika för alla 
världens länder. Många försvarar partikulära värden och menar att det inte går att sätta upp 
generella regler och normer för hur ett samhälle ska fungera och utvecklas, då omständigheter 
utifrån bland annat historiska, sociala och politiska kontexter är alltför specifika och skiljer sig åt 
för att allmänna riktlinjer ska kunna dras. Vad som är rätt och fungerar bra för ett samhälle, 
behöver inte gälla för alla samhällen. Att skydda partikulära värden kan även fungera som ett 
försvar mot likriktning och mot makt från större politiska instanser.2

 
Inom många samhällen ifrågasätts FN: s makt att kritisera och definiera vad som är rätt och fel, 
och en del av kritiken grundar sig i uppfattningen om FN som ett västerländskt fenomen med 
deklarationer utifrån västliga perspektiv och traditioner. Tidigare forskning om problematiken 
kring implementeringen av FN: s konventioner visar hur problem uppstår när samhällen präglade 
av bland annat religion och traditioner ska förenas med universella mänskliga rättigheter. 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är enligt Deklarationen om de mänskliga rättigheterna en 
förutsättning för ett demokratiskt, rättvist och enligt många också ett modernt samhälle. Då 
kvinnor i många samhällen har en, ofta enligt lag, underordnad roll, blir just kvinnors rättigheter 
en central fråga i diskussionen om de mänskliga rättigheterna.3  
 
FN: s Kvinnokonvention syftar till att eliminera all diskriminering av kvinnor i världen. Som alla 
andra FN: s konventioner är den universell och har också kritiserats för sin utformning då den av 
många anses utgå från västerländska perspektiv utan utrymme för partikulära värden. Även bland 
feminister har kritik riktats mot vad som kommit att kallas den ”vita feminismen” med 
anklagelser om att dess utgångspunkt varit vita medelklasskvinnors situation medan kvinnors 
situationer i övriga delar av världen osynliggjorts.4

                                                 
1 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 
2 Sven-Eric Liedman, Från Platon till kommunismens fall (Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1998), s. 301-302 
3 Anita Weiss, “Interpreting Islam and Women's Rights: Implementing CEDAW in Pakistan”, International Sociology, 
2003; 18; 581, s. 591 
4 Paulina de los Reyes, & Diana Mulinari, Intersektionalitet (Malmö, Liber,  2005), s. 70 
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Att kvinnor och män är lika mycket värda och ska behandlas med samma värde och respekt är 
för många människor självklart. Att kvinnor och män dessutom ska ha samma rättigheter i en 
jämställd värld är också ord som av många tas för givet, men i en komplex och mångfacetterad 
värld har jämställdhet och rättvisa vitt skiljda innebörder och betydelser, vilket kommer till 
uttryck i den spänning som uppstår när FN: s universalism ska förenas med partikulära värden i 
olika länder och samhällen. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är undersöka hur dagens internationella jämställdhetsarbete fungerar 
utifrån problematiken kring universalism och partikularism, med fokus på den spänning som 
uppstår när FN: s universella deklarationer ska förenas med olika staters partikulära värden. 
Centralt i studien är de problem som uppstår då Kvinnokonventionen med dess universella 
värden och rekommendationer ska implementeras i lokala samhällen med dess olika syn på 
kvinnors rättigheter och feminism.  
 
Genom att studera hur två länder, i detta fall Sverige och Namibia, utifrån olika förutsättningar 
arbetar med jämställdhet utifrån Kvinnokonventionen, kommer dagens internationella 
jämställdhetsarbete att belysas. Studien är därmed en exempelstudie. Det empiriska materialet 
utgörs av ländernas skuggrapporter som är skrivna av frivilligorganisationer i respektive land med 
syfte att ge en bild av landets jämställdhetsarbete, en bild som ofta är mer nyanserad och fungerar 
som ett alternativ till de officiella rapporter som varje lands regering vart fjärde år är skyldiga att 
lämna in för att visa hur de följt Kvinnokonventionens rekommendationer. Studien är således en 
textanalys och genom en metodologisk utgångspunkt i diskursanalys ämnar jag visa på 
problematiken kring implementeringen av Kvinnokonventionen och dess utformning. 
 
För att uppnå syftet har jag följande frågeställningar:  
 
– Vilka värden framställs som partikulära och på vilket sätt syns detta i skuggrapporterna? 
– Vad ses som universellt och på vilket sätt framkommer detta i skuggrapporterna? 
– Framkommer tendenser till motsättningar mellan universella och partikulära värden, och på 
vilket sätt skapas dessa motsättningar? 
 
Valet av skuggrapporter från just Sverige och Namibia, grundas i tanken att dessa länder 
representerar ett västerländskt och ett land från ”tredje världen”. Sverige är ett demokratiskt land, 
med historia präglad av fred vilket gett goda förutsättningar för utvecklingen av ett omfattande 
välfärdssystem med hög grad av jämställdhet.5 Namibia är ett afrikanskt land med en historia 
kantad av apartheid och fattigdom. Landet har utvecklats relativt bra, men det Namibiska 
                                                 
5 http://www.landguiden.se.lt.ltag.bibl.liu.se/ 
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samhället präglas fortfarande av fattigdom samt problem med arbetslöshet och HIV/AIDS, med 
starkt inflytande av religion och traditioner.6 Dessa två länder har således olika förutsättningar 
och problem och får i denna studie statuera exempel på hur ett land från västvärlden och ett land 
från ”tredje världen” på olika sätt arbetar med jämställdhet utifrån Kvinnokonventionen. 
 

Disposition 
Uppsatsens upplägg ser ut som så att efter denna disposition presenteras bakgrund med historik 
och fakta kring de mänskliga rättigheterna och FN: s Kvinnokonvention. Därefter görs en 
tillbakablick i tidigare forskning för att visa hur aktuell problematik tidigare uppmärksammats och 
behandlats, samt vilka resultat som följt av tidigare studier. Sedan följer ett avsnitt där studiens 
teoretiska referensram presenteras tillsammans med metodologiska utgångspunkter. Jag redogör 
även för hur jag mer konkret gått tillväga i analysarbetet. Sist i detta avsnitt finns en beskrivning 
av det empiriska materialet och tankar kring reflexivitet. Efter detta följer analysen, och 
avslutningsvis en slutdiskussion där analysens resultat sammanfattas och diskuteras. 
 

Bakgrund 
För att skapa förståelse och sammanhang kring Kvinnokonventionen och det empiriska 
materialet, presenteras här historisk bakgrund och fakta kring FN, ”mänskliga rättigheter” samt 
Kvinnokonventionen och dess funktion.  
 

FN och Mänskliga rättigheter 
FN: s syfte är att arbeta för internationell fred och säkerhet, och en viktig del i arbetet rör bistånd 
och sociala frågor.7 Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter antogs 1948 och underlag till 
texten hade samlats in från olika religioner och kulturer.8 Regelverket för de mänskliga 
rättigheterna är universellt och är juridiskt bindande enligt internationella överenskommelser och 
påverkar därmed de flesta länders lagstiftning och politik.9 Enligt Den allmänna deklarationen om 
mänskliga rättigheter är alla människor födda fria och värda lika mycket med samma rättigheter 
oavsett bland annat hudfärg, kön, nationalitet, egendom och religion.10 Individens vilja får inte 
heller underordnas gruppens. Detta har lett till att Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter 
har kritiserats för att ha ett västerländskt perspektiv, av länder som lägger stor vikt vid kollektivet 
                                                 
6 http://www.landguiden.se.lt.ltag.bibl.liu.se/ 
7 Henrik Salander, Detta är FN (Stockholm, Regeringskansliet, Utrikesdep; 2002), s. 64 
8 Kristina Hedlund Thulin, Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter (Stockholm, Norstedts Juridik, 2004), s. 
18 
9 Henrik Salander, Detta är FN (Stockholm, Regeringskansliet, Utrikesdep; 2002), s. 79-80 
10 Kristina Hedlund Thulin, Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter (Stockholm, Norstedts Juridik, 2004), s. 
13 
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och gruppen. Kritiken kommer ofta från regeringar och ledare i totalitära stater med svag 
demokrati och handlar ofta om kulturhegemonism.  
 
Willy Strzelewicz beskriver hur demokrati är ett viktigt begrepp bakom dagens mänskliga 
rättigheters historiska framväxt, vilka går långt tillbaka i tiden. Han belyser industrialismen och 
hur den utvecklats till stor del på liknande sätt i väst och öst, men att det också finns en viktig 
skillnad i att väst har utvecklats mot demokratiska samhällen, medan öst har gått mot mer 
totalitära samhällen. Strzelewicz förklarar ett totalitärt samhälle som en enpartidiktatur med 
inskränkta friheter och rättigheter, samt stor brist på rättssäkerhet. I motsatt förhållande beskriver 
han ett demokratiskt samhälle som en process som förändrar förhållanden i ledning och även 
relationer mellan olika skikt i samhället på så sätt att det bidrar till större medbestämmande i 
beslutsprocesser för alla grupper i samhället samt större frihet, social rättvisa och möjligheter till 
utbildning.11

 
Demokratibegreppet har också kommit att innebära att individualism utifrån västvärldens 
perspektiv har kommit att prägla dagens syn på mänskliga rättigheter och också framställts som 
universellt, eftersom kollektiv enligt västs synsätt förklaras som till exempel etnisk grupp, stat, 
eller klass, byggda på förbindelser mellan individer och som därmed inte kan fungera på egen 
hand och således inte heller göra anspråk på rättigheter.12  
 
Denna västvärldens syn på individualism har dock skapat problem då gemenskap och 
kollektivism är av stor betydelse i många stater. Problematiken kring individualism och 
kollektivism syntes bland annat 1993 i Wien då en ny internationell regim skulle presenteras och 
etableras av FN, där den enskildes rätt skulle skyddas. En klyfta skapades mellan fattiga länder 
och rika, men också mellan USA och andra västländer angående dödsstraff. Problemet gällde 
huruvida Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter, var universell och skulle gälla i alla 
länder oberoende av kultur, ekonomisk utvecklingsnivå och politiskt system samt FN: s rätt att 
blanda sig i olika staters angelägenheter. Resultatet av mötet blev att Den allmänna deklarationen om 
mänskliga rättigheter fastslogs vara av internationell karaktär –således universell, samt att den artikel 
som handlar om FN: s begränsade roll att ingripa och blanda sig i staters angelägenheter, inte får 
inverka på betydelsen av att skydda de mänskliga rättigheterna. Starka röster framhäver också 
rättigheternas universalism, exempelvis har alla barn har rätt till utbildning, och tortyr är 
förkastligt oavsett var i världen man befinner sig. Trots detta fortsätter debatten kring huruvida 
deklarationen verkligen är universell och om FN och västvärlden verkligen har rätt att kritisera 
andra stater med olika kulturella traditioner och värderingar.13 Om till exempel kvinnor enligt en 
religion ärver mindre än män eller inte tillåts vara ledare, ska då detta kallas för diskriminering? 

                                                 
11 Willy Strzelewicz, De mänskliga rättigheternas historia (Stockholm, Ordfront, 2001), s. 282- 283 
12 Ibid. s. 279 
13 Ibid. s. 294-295 
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Oavsett, så är diskriminering av kvinnor är förbjudet enligt Den allmänna deklarationen om mänskliga 
rättigheter, och hur denna ska efterlevas i praktiken är det enligt FN upp till varje land att avgöra.14  
 

FN: s Kvinnokonvention  
FN: s Kvinnokonvention -The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW), fungerar som ett verktyg för medlemsstaterna att synliggöra och definiera 
olika former av könsdiskriminering, och innehåller anvisningar om hur detta ska motarbetas 
genom lagstiftning och andra åtgärder.15 Till skillnad från andra konventioner är 
Kvinnokonventionen inte utformad som rättigheter för kvinnor, utan som skyldigheter för stater 
beträffande ekonomi, sociala förhållanden, kultur, politik och medborgerliga rättigheter.16 Det 
handlar bland annat om att förändra fördomar och förutfattade meningar om kvinnor och män, 
och om olika åtgärder för kvinnors grundläggande rättigheter som rösträtt, rättighet vid 
äktenskap, rätt till utbildning och rätt till samma villkor på arbetsmarknaden som män.17 År 2000 
trädde ett tilläggsprotokoll till Kvinnokonventionen i kraft som möjliggör för enskilda individer 
och grupper att rapportera om kränkta rättigheter.18  
 
Stater som ratificerar konventionen är skyldiga att följa dess rekommendationer men har 
samtidigt möjlighet att reservera sig mot vissa punkter, till exempel om en stat anser att 
konventionen motgår sin kultur, religion, lagstiftning eller traditioner. Syftet med möjligheten till 
reservation mot vissa punkter är att få fler att ratificera konventionen och på så sätt ge Den 
allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter större omfattning.19 Möjligheten att reservera sig mot 
Kvinnokonventionen har kritiserats då själva syftet med konventionen faller när en ratificering 
inte längre fungerar som en skyldighet.20 Exempel på reservationer gäller bland annat manlig 
tronföljd av Belgien, Luxemburg och Spanien. Muslimska länder som utövar Sharialagen som 
exempelvis Afghanistan, Bangladesh, Egypten, Iran, Irak och Pakistan har reserverat sig mot 
elimineringen av diskriminering av kvinnor i allmänhet eftersom det enligt Sharialagen bland 
annat inte är tillåtet för kvinnor att inneha offentliga tjänster, då kvinnor inte får placeras i en 
auktoritär position som ställer sig över män. Diskussioner pågår dock om på vilket sätt 

                                                 
14 Kristina Hedlund Thulin, Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter (Stockholm, Norstedts Juridik, 2004), s. 
20-21 
15 Ann Marie Bolin Pennegård, Kvinnans rättigheter (Stockholm, Regeringskansliet, Urikesdep; 1999), s. 7 
16 Kristina Hedlund Thulin, Lika i värde och rättigheter, Om mänskliga rättigheter (Stockholm, Norstedts Juridik, 2004), s. 
77 
17 Ann Marie Bolin Pennegård, Kvinnans rättigheter (Stockholm, Regeringskansliet, Urikesdep; 1999), s. 28-31 
18 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/ 
19 Katarina Tomasevski, A handbook on CEDAW (Stockholm SIDA, 2000), s. 16 
20 Ibid. s. 28 



 6

reservationer ska kunna undvikas och genom uppmaningar och påtryckningar görs försök att få 
stater att revidera sina reservationer.21  
 
Stater som ratificerat konventionen måste vart fjärde år rapportera till 
Kvinnodiskrimineringskommittén om hur de efterlevt konventionen. Ett problem med ländernas 
rapporter är att de sällan är självkritiska och endast beskriver hur deras lagstiftning gällande 
diskriminering ser ut, utan någon analys av hur lagarna tillämpas eller vilka problem som finns. 
Detta ger en oklar bild av situationen i landet då det många gånger är stor skillnad mellan lagar 
och verklighet.22 Genom skuggrapporterna som frivilligorganisationer i varje land kan lämna in 
till Kvinnodiskrimineringskommittén som ett alternativ till regeringes rapporter, kan en mer 
nyanserad och detaljerad bild av varje land presenteras. Skuggrapporten ska ge en lägesrapport 
från landet, men också ge exempel på vilka hinder som fortfarande finns och vilka lösningar på 
dessa problem som kan vara aktuella.23   
 

Tidigare forskning  
Tidigare forskning visar på problematiken kring implementeringen av de mänskliga rättigheterna 
och kvinnors rättigheter i olika stater. Resultat visar hur svårigheter uppstår när universella 
rättigheter ska förenas med värderingar med bland annat religiösa och traditionella grunder. 
Dessa resultat utgör en utgångspunkt för denna studie. 
 
Anthony M. Clohesy gör i studien The Human Rights Act: Politivs, Power and the Law, med hjälp av 
diskursteori en analys av vilka problem och diskussioner som uppstod när Storbritannien 1998 
introducerade och tillämpade The Human Rights Act. Denna lag syftade till att ge skydd till alla 
individer i landet oavsett medborgarskap och nationalitet, vilket innebär att om en civil person 
upplever att hans eller hennes rättigheter kränks av en statlig myndighet, kan denna person enligt 
lagen ta sitt fall till rättslig prövning. Lagen syftade således till att behandla och mjuka upp 
spänningen mellan majoritetens rätt till maktutövande, och individers samt minoriteters behov av 
och rätt till skydd utifrån Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. Detta skulle bland annat 
innebära att problem kring individens rättigheter skulle lösas enligt rättslig praxis istället för 
genom politik, vilket skulle lägga ansvaret för hanteringen av individers mänskliga rättigheter på 
advokater och domare, istället för på regeringen. Studien visar på olika sätt att förstå 
problematiken kring universella mänskliga rättigheter och dess relation till staten, där aktuella 

                                                 
21 Katarina Tomasevski, A handbook on CEDAW (Stockholm SIDA, 2000), s. 16 
22 Ibid. s. 14 
23 Kerstin Lindahl Kiessling, (red), Svenska FN-förbundet, Rapport till FN:s CEDAW-kommitté från tio svenska 
frivilligorganisationer (Stockholm, Svenska UNIFEM-kommittén, 2001), s. 7 
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frågor rör relationen mellan individ och stat, samt huruvida rättigheter ska innebära ansvar eller 
frihet för individen.24

 
Dessa diskussioner ligger till grund för och får också betydelse i problematiken kring kvinnors 
rättigheter, då svårigheter uppstår när universella rekommendationer kring kvinnors rättigheter 
ska tillämpas i stater där de ska förenas med partikulära värden grundade i bland annat religion 
och kultur. Flera studier har gjorts med fokus på bland annat muslimska samhällen och länder i 
Afrika, med resultat som visar på likartade problem kring implementeringen av de mänskliga 
rättigheterna, oavsett land och religion. 
 
Flera studier visar på hur religion blir centralt i problematiken kring implementeringen av 
mänskliga rättigheter. I Voices of Afghan Women av Huma Ahmed-ghosh, intervjuas kvinnor inom 
frivilligorganisationer i Afghanistan om sin uppfattning om mänskliga rättigheter och 
jämställdhetsarbete. Kvinnornas åsikter var att Kvinnokonventionen har en sekulär utformning, 
och att de upplever att väst ser all koppling till Koranen och islam som fundamentalistisk. 
Kvinnorna vill ha rättigheter inom ramarna för islam och inte som skyldigheter från västvärldens 
kultur.25 Jaclyn Ling-Chien Neo’s studie, Women’s rights and Islam in Malaysia, där kvinnor inom 
frivilligorganisationer och politiska partier i Malaysia intervjuats, visar också hur kvinnornas egna 
uppfattningar är att islam kan tolkas på flera olika sätt, och att islam har positiva sidor och inte 
behöver fungera förtryckande mot kvinnor, vilket är en vanlig föreställning om islam.26 I en 
intervjustudie av Sumi Colligan, Womens rights in Marocco, påvisas en liknande problematik. 
Kvinnorna i denna studie menade att det i västvärlden finns ett förgivettagande om att kvinnor i 
”tredje världen” inte kan finna rättigheter i sin egen kultur, utan endast kan söka alternativ till 
rättigheter i väst, vilket medför att kvinnorna upplever sig hamna i en skärningspunkt med krav 
både från den egna religionen och kulturen, och från väst. Colligan menar att en vanlig 
föreställning är att kultur och religion varken är föränderliga eller anpassningsbara.27

 
Många av problemen grundar sig i hur de mänskliga rättigheterna representerar en universell 
individualism, utifrån ett västerländsk synsätt på individuella rättigheter. Detta synsätt krockar 
med många länders värderingar, som utifrån religion och traditioner, lägger stor vikt vid kultur 
och gemenskap. Saheen Sardar Ali ställer sig frågan i sitt antologibidrag Women’s rights, CEDAW 
and international human rights debates, huruvida alla kvinnor verkligen gynnas av 
Kvinnokonventionens rekommendationer, då många kvinnor i Afrika och Asien får sina 
                                                 
24 Anthony M. Clohesy, “The Human rights Act: Politics, Power, and the Law”, i Discourse Theory in European Politics. 
Identity, Policy and Governance. David Howard & JacobTorfing (red), (New York, Palgrave, Macmillan, 2005) 
25 Huma Ahmed-gosh, “Voices of Afghan women: Human rights and economic development”, International Feminist 
Journal of Politics, 8:1, 110-128, (2006), s. 122-123 
26 Jaclyn Ling-Chien Neo, “Women’s rights and Islam in Malaysia”, (2003), Pacific Basin Law Journal Vol. 21-29, s. 41 
27 Sumi Colligan, "To develop our listening capacity to be sure that we hear everything: Sorting Out Voices on 
Women's Rights in Morocco” i Journal of International Women’s studies, Vol. 1, #1, (2000), s. 9-10  
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rättigheter utifrån familjeliv och starka gemensamma relationer.28 Här blir också resonemanget 
kring huruvida rättigheter ska komma utifrån relationen individ – stat, eller utifrån relationen 
individ - släkt/gemenskap, aktuell. 
 
Ett problem handlar om hur motsättningar kan uppstå mellan staters lagstiftning och 
Kvinnokonventionens rekommendationer. Positiv särbehandling är enligt Kvinnokonventionen 
en nödvändig tillfällig åtgärd, och en studie om reformer i Uganda visar hur tillämpning av positiv 
särbehandling endast kom att medföra att kvinnor representerades symboliskt i parlamentet, utan 
att bli aktivt delaktiga i beslutsfattande processer.29 Ett annat exempel på problematik kring 
lagstiftning finns också i Anita M Weiss studie Interpreting Islam and Women's Rights: Implementing 
CEDAW in Pakistan. I Pakistan är det bland annat lagstiftat att samundervisning för pojkar och 
flickor är förbjudet, att män ska ärva dubbelt så mycket som kvinnor, samt att kvinnors 
vittnesmål endast är trovärdiga om minst två kvinnor ger samma utsaga, medan det samtidigt är 
tillräckligt med vittnesmål från en man. Lagarna grundar sig i religion vilket blir ett känsligt 
problem när kvinnors rättigheter utifrån Kvinnokonventionen ska tillämpas.30  
 
Utifrån dessa studier handlar således problematiken i stort om kritik mot hur begreppet 
”mänskliga rättigheter” är dominerande inom FN, inom internationella politiska diskussioner och 
inom många internationella frivilligorganisationer i väst, och hur begreppet fungerar som ett 
grundläggande villkor och som ett obligatoriskt inslag i diskussioner kring utveckling och 
demokrati. Studierna visar hur många intellektuella, kvinnor inom frivilligorganisationer och civila 
kvinnor i ”tredje världen”, är kritiska till hur västvärldens uppfattning kring begreppet ”mänskliga 
rättigheter” ges en framträdande roll inom internationellt jämställdhetsarbete, där alternativa sätt 
att uppfatta begreppet inte får gehör. Denna kritik grundas bland annat i en skepsis mot 
västvärlden som förknippas med sekularisering och individualism. 
 
Dessa studier visar på en kritik och en problematik som på olika sätt kan härledas till svårigheter 
som uppstår när FN: s universella rekommendationer ska förenas med partikulära värderingar i 
olika stater. Här blir spänningen mellan universella och partikulära värden central, utifrån vilken 
det även blir intressant att titta på hur Kvinnokonventionen och internationellt 
jämställdhetsarbete fungerar. 
 

                                                 
28 Saheen Sardar Ali, “Women’s rights, CEDAW and international human rights debates” i Rethinking Empowerment. 
Gender and development in a global/local world, Jane L. Parpart, Shirin M.Rai & Kathleen Staudt, red. (London, Routledge, 
2001), s. 64 
29 Sylvia, Tamale,  “Introducing Quotas: Discourse and Legal Reform in Uganda” i The Implementation of Quotas:African 
Experiences Quota Report Series, Julie, Ballington, (edt), International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(Stockholm, 2004), s. 40 
30 Anita Weiss, “Interpreting Islam and Women's Rights: Implementing CEDAW in Pakistan”, International Sociology 
2003; 18; 581, s. 591 
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Teori och metod 
Jag har influerats av ett diskursanalytiskt angreppssätt då text och språkets betydelse är centralt i 
min studie. Diskursanalys är en form av textanalys med vilken diskurser kan urskiljas och genom 
en sammankoppling med relevanta teorier kan diskursers funktion i samhället belysas utifrån ett 
vidare perspektiv. På detta sätt hänger teoretiska och metodologiska utgångspunkter starkt 
samman. Nedan presenterar jag studiens teoretiska utgånspunkter där diskursanalysen har en 
central roll. Därefter följer en beskrivning av hur diskursanalys fungerar som metod och sedan ett 
avsnitt om hur jag mer konkret gått tillväga i analysarbetet. Sist i detta kapitel finns en beskrivning 
av det empiriska materialet samt tankar kring reflexivitet. 
 

Diskursanalys  
Diskursanalys vilar på socialkonstruktionistiska premisser med ontologisk utgångspunkt i 
antaganden om att den sociala verkligheten skapas socialt i interaktion mellan människor. I 
sociala processer frambringas med hjälp av språket olika föreställningar om världen.31 
Föreställningarna gör anspråk på att vara ”sanna” och eftersom de ligger till grund för våra 
handlingar får dessa föreställningar ”verkliga” konsekvenser som formar den sociala verkligheten. 
Även begrepp som ”kunskap” och vad som är ”rätt ” och ”fel” styrs av dessa föreställningar, och 
då dessa påverkas av den historiska och sociala kontexten blir uppfattningar av vad som är 
”kunskap” och ”rätt” och ”fel”, något som skiljer sig åt och ständigt förändras beroende på bland 
annat religion och kultur.32 Diskursanalys handlar om att urskilja dessa föreställningar eller så 
kallade diskurser, och se till dess uppkomst, vilka diskurser som uppfattas som mer 
sanningsenliga i vissa kontexter och vilka alternativa diskurser som finns.33 Det handlar därmed 
om att få insikt i hur olika företeelser framställs och görs självklara och vilka konsekvenser detta 
kan få.34  
 
Utifrån diskursanalysens teoretiska utgångspunkt har jag valt teorier som jag funnit relevanta för 
studien. Tillsammans med diskursanalysen skapar dessa teorier en teoretisk ram för den 
problematik jag ämnar att belysa. 
 

Teoretisk referensram 
De teorier som är aktuella för studien vilar i enlighet med diskursanalysen på 
socialkonstruktionismens premisser och berör bland annat postkolonialism, postmodernism och 

                                                 
31 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000), s. 4 
32 Ibid. s. 11-12 
33 Mats Börjesson & Eva Palmblad, (red) Diskursanalys i praktiken (Malmö, Liber, 2007), s. 9-10 
34 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000), s. 28 
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feminism. Även resonemang kring relationen mellan universalism och partikularism är aktuellt. 
En grundläggande uppfattning inom postmodernism är att det inte går att nå en objektiv 
förståelse av världen. Även idén om en universell mänsklig natur förnekas då varje människa 
förutsätts ha en egen subjektivitet eller identitet, som formas av bland annat språk, kultur och 
historia. Med denna socialt skapade identitet följer också en mängd olika föreställningar och 
utsagor om världen, där politiska maktförhållanden styr vilken utsaga som får en dominerande 
roll och därmed får fungera som ”sanning”. I denna process har språket en central roll då 
människor med språkets hjälp tillskriver olika fenomen dess betydelse, vilka, genom sociala 
processer är under ständig förändring.35 Enligt ett postmodernistiskt synsätt har västvärldens 
perspektiv vad gäller bland annat produktion av kunskap och vetenskap företräde framför resten 
av världen.36 Teorier utifrån postmodernismen stämmer i många avseenden överens med 
postkoloniala teorier, utifrån vilka tanken är att den västerländska kolonialismen under 1800-talet 
lämnat starka spår som fortfarande präglar dagens samhälle, men idag genom nya uttrycksformer. 
Bland annat anses västvärlden ha en överordnad maktposition gentemot resten av världen vad 
gäller bland annat politik och ekonomi. Denna överordnade maktposition anses även resultera i 
en föreställning om ”tredje världen” som en världsdel som befinner sig i en förhistorisk tid utan 
egen kunskapsutveckling, där västvärlden i motsats får stå för modernitet och utveckling. Det 
västerländska förnuftet framställs som universellt och utifrån en linjär tidsuppfattning anses 
fattiga länder ligga efter västvärlden i utveckling och förväntas utvecklas på samma sätt och 
utifrån samma faktorer som väst, bland annat genom kapitalism.37

 
Som många andra teoretiska förhållningssätt, har postkoloniala teorier kritiseras för dess 
avsaknad av genusperspektiv. Även den, vad man kan kalla ”allmänna” feminismen har kritiserats 
för att inte se till kvinnors olikheter och för att ha tagit utgångspunkt i vita medelklasskvinnors 
situation, och har således kallats för ”vit hegemonisk feminism” med ursprung i kolonialism.38  
 
Chandra Talpade Mohanty är teoretiker och feminist och står för vad man kan kalla en 
postkolonial feminism. Mohanty står bland annat för antikapitalism och avkolonialisering, och 
kritiserar eurocentrismen och det västerländska utvecklingstänkandets modernitetsdiskurser. Hon 
menar också att det finns en västerländsk feministdiskurs kring den ”tredje-världen-kvinnan”, 
som fungerar genom skapandet av ”Dom Andra”.39 Enligt henne var kolonialiseringen en rakt 
igenom manlig företeelse, där könsmaktordningar infördes till de kolonialiserade områdena i vilka 
kvinnor i vissa fall hade högre ställning än vad exempelvis de europeiska kvinnorna hade. I de 
flesta fall var dock kvinnors status låg också i dessa områden.40 Mohanty menar att den 
                                                 
35 Catarina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn, Globaliseringens kulturer (red), (Nora, Nya Doxa, 1999), s. 18 
36 Paulina de los Reyes, & Diana Mulinari, Intersektionalitet (Malmö, Liber, 2005),  s. 65 ff 
37 Ibid. s. 70 ff 
38 Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm, Bilda Förlag, 2006), s. 136-137 
39 Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser (Stockholm, TankeKraft Förlag, 2006), s. 33- 36 
40 Ibid. s. 10 
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västerländska feministiska forskningen i många fall reproducerar bilden av ”tredje-världen-
kvinnan” vilket är ett resultat av västvärldens hegemoniska position. Genom föreställningen om 
”tredje-världen-kvinnan”, ses kvinnor i ”tredje världen” som en kategori genom vilken de 
objektifieras och framställs som beroende, förtrycka och passiva, trots att kvinnor i ”tredje 
världen ” tillhör olika kulturer, religioner och klasser med olika problem och förutsättningar, och 
som många gånger på olika sätt är aktiva i samhällsprocesser och i kampen för kvinnors 
rättigheter. Föreställning om ”tredje-världen-kvinnan” grundas i uppfattningen om att kvinnor i 
olika delar av världen har samma erfarenheter och problem, i egenskap av att de är ”kvinnor”. 
Kvinnor ses därför ofta som en homogen grupp, utan att hänsyn tas till olikheter som till 
exempel etnicitet eller klass. Detta medför också att diskussioner kring kvinnors rättigheter 
tenderar att fokusera på ett gemensamt förtryck mot kvinnor, där kontexter som kultur och 
historik, än en gång ignoreras.41 Utifrån detta skulle exempelvis en kvinna i Namibia ha mer 
gemensamt med en kvinna i Sverige, än med en man i Namibia, och i egenskap av ”kvinna” 
skulle de dela en självklar gemensam identitet skiljd från mannens. 

 
En annan viktig aspekt att ha i åtanke angående kolonialismen, är hur kolonialisatörerna använde 
sig av kvinnorna i de kolonialiserade länderna för att legitimera sina handlingar. Gayatri 
Charavorty Spivak skriver bland annat om en föreställning där ”den vita mannen räddar den 
bruna kvinnan från den bruna mannen”. Genom att dessa kvinnor framställdes som förtryckta 
kunde de också befrias av kolonialisatörerna, som därmed genom att hänvisa kvinnlig frigörelse, 
kom att symbolisera utveckling.42

 
Detta kan ses som en del av en större diskussion, angående jämställdhetsarbete och feminism, där 
kvinnor ofta ses som en homogen grupp, gemensamt förtryckt av män, med ett gemensamt mål 
att avskaffa patriarkatet. Kvinnors erfarenheter blir universella och anses vara de samma världen 
över. Som en reaktion på detta har olika feminismer med olika fokus utvecklats, bland annat 
lesbisk feminism, black feminism, och afrocentrisk feminism. Det har också uppstått behov av 
teorier och metoder som ger utrymme för olika erfarenheter och referensramar, där också 
konkreta redskap erbjuds som ger möjlighet att analysera olika maktstrukturer och förtryck 
ihop.43 Ett av dessa ”nya” perspektiv är intersektionalitet. 
 
Intersektionalitet utvecklades som ett alternativ till traditionella teorier där kategorier som kön, 
klass och etnicitet behandlades för sig och handlar om att se till hur olika maktstrukturer 
samverkar, däribland etnicitet och genus. Enligt detta perspektiv samspelar olika förtryck och 
maktrelationer, vilket medför att fokus hamnar på maktstrukturer i samhället istället för på 
särskilda grupper och kategorier av människor. Till exempel är maktstrukturer som kön och 

                                                 
41 Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser (Stockholm, TankeKraft Förlag, 2006), s. 37 ff 
42 Catarina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn, Globaliseringens kulturer (red), (Nora, Nya Doxa, 1999), s. 23  
43 Ibid. s. 24 
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etnicitet inbäddade i varandra, och inverkar på normer, individuella handlingar och olika 
institutioner, och verkar således på olika nivåer i samhället. Förtrycket fungerar globalt och 
kontextberoende och kan även ta sig olika uttryck världen över.44  
 
Donna Haraway menar att i det i skärningspunkterna av dessa olika maktstrukturer, skapas olika 
förtryck som placerar kvinnor i olika positioner, och genom att belysa varje sådan skärningspunkt 
menar hon att olika erfarenheter och upplevelser kan uppmärksammas. Haraway är känd för 
begreppet situated knowledge, -positionerad kunskap, vilket innebär positionering och reflexivitet 
för att kunna ta hänsyn och se till olika kontexter, vilket blir möjligt om man först blir medveten 
som sin egen situation.45 Nira Yuval-Davis är inne på samma spår och använder i detta 
sammanhang begreppen rooting och shifting, som handlar om att byta perspektiv från sitt eget för 
att försöka förstå någon annans situation. På detta sätt kan en feministisk solidaritet skapas, som 
tar hänsyn och ser till olikheter och mångfald.46 Yuval-Davis använder här begreppet 
transversalism, vilket ska fungera som ett alternativ till dikotomin universalism och partikularism, 
och den problematiska relationen däremellan.47 En relation bland annat Ernesto Laclau resonerar 
kring i Emancipation(s). 
 
Laclau menar att relationen mellan de olika motpolerna är komplex, och att det handlar om ett 
beroendeförhållande där universalism och partikularism fungerar i en ömsesidig relation och 
förutsätter varandra. Han exemplifierar detta med problematiken kring minoritetsgrupper i 
samhället. För att minoriteter ska kunna existera krävs ett övrigt samhälle ur vilket denna 
minoritet kan urskiljas och mot vilket dess olikheter kan kontrasteras. I detta avseende blir även 
makt aktuellt, då gruppernas olikheter inte bara handlar om skillnader, utan även om hur grupper 
skapas i förhållande till varandra genom uteslutning och underordning. Laclau menar att gruppers 
krav på självständighet ofta grundas i essentialism, det vill säga en tanke om att kulturella 
skillnader handlar om egenskaper och en identitet som grundas i en inre kärna i människor.48

 
Många minoritetsgrupper kräver också rättigheter utifrån olika institutioner i övriga samhället 
angående till exempel skolgång och arbete, rättigheter som har en universell framtoning. Detta 
samtidigt som de kräver självständighet och tar avstånd från just dessa institutioner. Även det är 
ett exempel på hur partikulära värden fungerar ihop med universella värden. 49

 

                                                 
44 Paulina de los Reyes, & Diana Mulinari, Intersektionalitet (Malmö Liber, 2005) 
45 Donna Haraway, “Situated Knowledge’s: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective”, Feminist Studies, Vol. 14, No. 3 (Autumn, 1988) 
46 Nina Lykke “Between particularism, universalism and transversalism. Reflections on the politics of location of 
European feminist research and education”. NORA no.2 2004, Volume 12, s. 74-75
47 Nira Yuval-Davis, Gender and Nation (London, Sage, 1997), s. 125
48 Ernesto Laclau, Emancipation(s) (New York, Verso, 1996), s. 20 ff.
49 Ibid. s. 20 ff.
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Efter denna redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter, följer nu en beskrivning av hur 
diskursanalysen fungerar som metod.  
 

Diskursanalys som metod 
Det finns flera olika inriktningar inom diskursanalys och en inriktning som jag valt att ta 
utgångspunkt i är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen 
kännetecknas av att analysarbetet är uppdelat i olika steg där den kommunikativa händelsen, som 
enligt Fairclough är det samma som ett tal eller en text, och i denna studie skuggrapporterna, 
delas upp och analyseras i tre steg; text, diskursiv praktik och social praktik.50

 
Genom att börja med en textnära analys med fokus på grammatik och ordval kan olika nyanser 
urskiljas i texten. Det handlar bland annat om att titta på hur olika saker sägs och uttrycks.51 I 
denna studie blir här aktuellt att titta på begrepp och värderingar som kan tänkas visa på 
partikulära respektive universella värden. Därefter följer nästa analytiska steg med fokus på den 
diskursiva praktiken, där skapandet och användandet av texten blir centralt, samt de diskurser som 
aktualiseras i dessa processer. Här blir begreppet intertextualitet intressant då alla texter förutsätts 
utgöra en grund för kommande texter, men också bygga på tidigare texter. Genom element från 
redan existerande diskurser, kan nya diskurser skapas, vilket möjliggör förändring.52 Genom att ta 
del av tidigare texter i ämnet blir det empiriska materialet också en del i ett större sammanhang. I 
detta steg försöker jag i analysarbetet ta ett steg bort från texten, för att urskilja teman och 
diskurser i texten. 
 
Utmärkande för den kritiska diskursanalysen är även den sociala praktiken som är den 
övergripande sociala kontexten som texten och den diskursiva praktiken är en del av. 
Förhållandet mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken är dialektiskt, vilket 
innebär att de integrerar med varandra genom att diskurser både skapas av och samtidigt inverkar 
på den sociala praktiken.53 Den sociala praktiken utgörs av för studien relevanta teorier, och via 
den diskursiva praktiken kan relationen mellan text och teorier (sociala praktik) synliggöras.54 I 
denna studie tar jag hjälp av teorier som bland annat feminism och postkolonialism för att visa på 
diskursernas betydelse i en vidare kontext. Genom det sammantagna resultatet av de tre 
analysstegen ämnar jag visa på hur internationellt jämställdhetsarbete fungerar utifrån 
Kvinnokonventionen. 
 

                                                 
50 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge, Polity Press, 1992), s. 71-73 
51 Ibid. s. 158.ff 
52 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, Studentlitteratur, 2000), s. 78 
53 Ibid. s. 25 
54 Ibid. s. 75 
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I analysarbetet har jag sammanfattningsvis utgått från de ovan beskrivna tre stegen, där jag först 
studerat själva texten och därefter urskiljt olika diskurser. Genom aktuella teorier har jag sedan 
visat på hur diskurserna fungerar med den sociala praktiken. Detta har varit en utgångspunkt i 
analysarbetet, men för att utveckla detta och få mer specifika analysverktyg lämpade för denna 
studie har jag även utgått från tidigare studier genom vilka mer konkreta analysverktyg erhållits. 
Nedan presenteras mer ingående hur kritisk diskursanalys fungerat i just denna studie och hur 
urval och användning av analysverktygen gått till. 
 

Tillvägagångssätt 
Diskursanalys kan i praktiken se ut på många olika sätt. En grundfråga är att se till på vilket sätt 
det talas om särskilda fenomen, vilka olika versioner av verkligheten som finns och hur dessa 
relaterar till varandra.55 Man kan se till små och stora diskurser, där små diskurser kan kopplas till 
en mikronivå där fokus ligger på en vardaglig interaktion mellan människor, som till exempel ett 
samtal mellan läkare och patient. Större diskurser kan istället förklaras som diskurser som inte är 
bundna till en viss plats, utan istället fungerar mer övergripande, som till exempel begreppet 
”hälsa” som kan ses ur många olika perspektiv. Stora diskurser förändras också över tid.56 I 
denna studie handlar det om också om just ”stora” diskurser, som figurerar inom bland annat FN 
och i diskussioner kring internationellt jämställdhetsarbete.  
 
Som tidigare påpekats tar denna studie utgångspunkt i tidigare forskning, från vilken fruktbara 
analysverktyg också hämtats. I tidigare studier framkom en problematik som på olika sätt kunde 
härledas till begreppsparet universalism – partikularism, och den spänning som uppstår när olika 
värden utifrån dessa olika motpoler ska förenas. Dessa begrepp har fungerat som huvudsakliga 
analytiska verktyg då jag i analysen av det empiriska materialet studerat hur dessa begrepp gör sig 
närvarande i texten, genom att exempelvis titta på vad som är specifikt för respektive 
skuggrapport och vilka likheter och skillnader som kan utskiljas dels mellan de olika 
skuggrapporterna, men dels även mellan skuggrapporterna och Kvinnokonventionen. Det 
handlar således om att studera vilka värden som är specifika för respektive land (partikulära), och 
vilka värden som fungerar i enlighet Kvinnokonventionens rekommendationer (universella), samt 
relationen mellan dessa värden. På detta sätt framkom olika sätt att använda till exempel 
begreppet demokrati där begreppet i Sveriges skuggrapport kontinuerligt används tillsammans 
med begrepp som jämställdhet och utveckling, medan det i Namibias skuggrapport knappt 
används alls, även om det talas om utveckling. På detta sätt skapas olika föreställningar i 
respektive skuggrapport om vad jämställdhet innebär, och vilken betydelse demokrati och 
utveckling tillskrivs. Till hjälp har jag även haft olika begrepp som utifrån tidigare forskning 
framkommit som mer centrala än andra, exempelvis religion och lagstiftning. Genom att titta på 

                                                 
55 Mats Börjesson & Eva Palmblad (red), Diskursanalys i praktiken (Malmö, Liber, 2007), s. 13 
56 Ibid. s. 14 
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vilken betydelse dessa tillskrivs och hur de omtalas i skuggrapporterna, har jag även här kunnat 
urskilja olika föreställningar som gått att relatera till universella och partikulära värden. På detta 
sätt har jag i analysarbetet arbetat med skuggrapporterna och kunnat urskilja diskurser som bland 
annat demokrati, lagstiftning, mäns överordning kvinnor och förändring.  
 
Detta steg i analysen, kan med Faircloughs kritiska diskursanalys i åtanke, tänkas motsvara en 
blandning av textnära analys samt analys av diskursiv praktik. Jag har sedan, i vad som blir det 
tredje steget i analysen, visat på hur dessa diskurser fungerar med social praktik, använt mig av 
teorier som behandlar bland annat feminism och postkolonialism för att visa hur dessa diskurser 
kan förstås och hur de kan få betydelse i ett större sammanhang, i detta fall internationellt 
jämställdhetsarbete relaterat till Kvinnokonventionen. 
 

Empiriskt Material – urval, beskrivning, och avgränsningar 
Det empiriska materialet utgörs, som tidigare framhållits, av Sveriges och Namibias senaste 
skuggrapporter, vilka får statuera exempel på hur två länder med olika förutsättningar och behov, 
arbetar med jämställdhet utifrån Kvinnokonventionen. Valet föll på just länderna Sverige och 
Namibia eftersom det då presenteras ett land från väst och ett land från Afrika, vilket kan sägas 
tillhöra den så kallade ”tredje världen”. En ren jämförelse av de två länderna går dock inte att 
göra, och är inte heller studiens syfte. Resultatet kan inte heller sägas företräda andra länder är 
just Namibia och Sverige, utan ska, som sagt, ses som en exempelstudie. 
 
Valet föll på Namibia för att landet har kommit relativt långt med sitt jämställdhetsarbete med 
lagstiftning, politik och organisationer, trots att de inte varit självständiga särskilt länge efter 
många år av apartheid och fattigdom. Detta får i denna studie exemplifiera den problematik som 
länder i den så kallade ”tredje världen” kan tänkas arbeta utifrån. Namibias skuggrapport som 
ingår i det empiriska materialet är från 2006 och är utförd av den ideella opartiska organisationen 
National Society for Human Rights som startade 1989, och var den första organisation i Namibia som 
först började arbeta med mänskliga rättigheter i Namibia.57 Bakom skuggrapporten står också 
Women’s Solidarity som var den organisation i Namibia som först började arbeta med frågor kring 
våld mot kvinnor och barn.58

 
Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen och anses av många vara nästintill perfekt, 
bland annat för sin välfärdssystem genom den berömda unika Svenska modellen, där 
arbetsmarknadspolitik och socialpolitik skapar goda villkor för kvinnors självständighet angående 
arbete, familj och socialt liv. Sveriges skuggrapport i denna studie är från 2007 och bakom den 
står Sveriges Kvinnolobby och Svenska CEDAW-nätverket. Sveriges Kvinnolobby fungerar som en ideell 

                                                 
57 http://www.nshr.org.na/modules.php?op=modload&name=AboutNSHR&file=index 
58 http://www.afrikagrupperna.se/cgi-bin/afrika.cgi?d=s&w=2017 
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och partipolitiskt obunden paraplyorganisation med uppgift att samordna olika 
kvinnoorganisationers arbete för kvinnors rättigheter med Kvinnokonventionen som grund.59 
CEDAW-nätverket arbetar med att sprida information och kunskap om Kvinnokonventionen, 
samt sammanställa skuggrapporter parallellt med regeringens officiella rapporter.60

 
Skuggrapporterna är officiella och finns tillgängliga på Internet. Texterna är skrivna på engelska 
och fungerar på samma sätt, eftersom det finns regler för hur skuggrapporter ska utformas. 
Regeringens officiella rapport till Kvinnokonventionskommittén ska granskas och kommenteras 
av och utifrån organisationernas uppfattning om situationen i landet, därefter ska förslag på 
aktuella åtgärder ges. De aktuella skuggrapporterna för denna studie, har olika disposition, där 
Sveriges skuggrapport utgår från vissa utvalda artiklar utifrån Kvinnokonventionen, medan 
Namibias skuggrapport tar utgångspunkt i landets problem men också där, i förhållande till 
Kvinnokonventionen. 
 
Att välja respektive regerings officiella rapport som empiriskt material hade, vilket jag tidigare 
påpekat, kanske inte gett en så nyanserad eller detaljerad bild av jämställdhetsarbetet i landet, då 
dessa rapporter ibland har en tendens till att förringa vissa problem och framhålla de positiva 
aspekterna av jämställdhetsarbetet och situationen i landet. Skuggrapporterna är oberoende och 
har en mer kritisk hållning, vilket kan tänkas ge en mer rättvis bild av situationen. 
Organisationerna som arbetar nära människor i deras vardag kan också tänkas ha större inblick i 
vad som verkligen görs på de olika områdena, och vilka problem som fortfarande behöver 
arbetas med. Samtidigt kan tänkas att skuggrapporterna till viss del kan dramatisera situationen 
för att på så sätt skapa uppmärksamhet och frambringa förändringar. Huvudtanken med valet av 
skuggrapporterna var dock att de skulle exemplifiera två olika länders sätt att arbeta med 
jämställdhet. 
 

Reflexivitet 
Reflexivitet är av stor betydelse och enligt många är det viktigt att som forskare vara medveten 
om sina egna förutsättningar och att lokalisera sin kunskap, då varje människas upplevelse av 
världen är beroende av social och kulturell position i världen.61 Jag är kvinna och har växt upp i 
Sverige som är ett västerländskt land, som av många ses som ett av världens mest jämställda 
länder, och jag kan därför sägas vara en av alla de som tagit del av och färgats av den vita, 
hegemoniska feminismen och därmed också påverkats av den vedertagna bilden av tredje världen 
som ofta figurerar i bland annat media. Under arbetets gång har jag också blivit medveten om hur 
präglad jag själv är av västvärldens perspektiv, där utveckling sammankopplas med ett sekulärt 

                                                 
59 http://www.sverigeskvinnolobby.se/home/index.asp?sid=2357&mid=1 
60 http://www.sverigeskvinnolobby.se/home/page.asp?sid=2357&mid=2&PageId=19309 
61 Søren, Kjørup, Människovetenskaperna (Lund, Studentlitteratur, 1999), s. 129 
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samhälle med värden som demokrati och frihet, innefattande olika grundläggande rättigheter som 
bland annat utbildning. Jag har också blivit medveten om att mina tankegångar ofta förhåller sig 
till ett ”De”, vilket syftar till de kvinnor som osynliggörs och som det inte lyssnas på, vilka jag i 
enlighet med bilden av kvinnor i ”tredje världen”, känner empati med och placerar i en offerroll. 
Jag har under studiens gång dock försökt vara medveten om, samt ha förgivettagna uppfattningar 
och tankesätt i åtanke, även om det är omöjligt att inta ett objektivt förhållningssätt till det 
empiriska materialet. 
 
Något annat jag reflekterat över angående själva analysen är att det empiriska materialet utgörs av 
texter på engelska. Mitt modersmål är svenska och jag är medveten om att jag därför inte har 
samma förståelse för texten vad gäller till exempelvis ord och begrepps synonyma innebörder, 
olika specifika uttryck, samt urskiljandet av nyanser i texten. Under analysens gång har jag dock 
inte upplevt språket som ett hinder.  
 

Analys  
Analysen är uppdelad i olika teman som jag urskiljt i det empiriska materialet med hjälp av de 
analytiska verktygen. Olika begrepp fungerar i olika sammanhang och således går flera teman in i 
varandra, vilket gör vissa resonemang återkommande i flera teman. Genom citat ämnar jag visa 
på hur partikulära och universella värden syns i skuggrapporterna, och vilka problem som uppstår 
i relationen mellan dessa värden. Med hjälp av olika teoretiska perspektiv har min tanke varit att 
sätta denna problematik i olika sammanhang för att visa på hur universella och partikulära värden 
får betydelse i internationellt jämställdhetsarbete utifrån Kvinnokonventionen.  
 
Sveriges skuggrapport handlar om hur man till stor del är nöjd med Sveriges situation idag, men 
att det också finns mycket kvar att göra. Problemen gäller inte brist på ambition, diskussioner och 
dylikt, utan avsaknaden av konkreta åtgärder. Ett stort problem rör attityder och stereotypa 
könsroller som genomsyrar och påverkar det svenska samhället i vilket media anses ha ett stort 
ansvar. Det handlar också om hur andelen kvinnor på höga poster behöver bli större. Namibias 
skuggrapport rör framförallt grundläggande problem som brist på sjukvård, brist på personal 
inom många yrkesgrupper som bland annat läkare, hur det saknas statistiska kontrolluppgifter, 
samt hur traditioner och sedvänjor har stort inflytande i samhället. Mycket rör också landets 
utbredda fattigdom där kvinnor är de största offren med problem som HIV/AIDS, prostitution, 
sjukdomar och avsaknad av utbildning.  
 
Analysen börjar med fokus på själva textens utformning och begrepp, för att sedan gå djupare på 
mer komplexa problem. I vissa citat har understrykningar använts för att förtydliga och framhålla 
vissa delar av citatet. 
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Kvinnokonventionens utformning 
Kvinnokonventionens utformning är universell och kan, vilket jag längre fram kommer att visa 
på, bli problematisk utifrån bland annat religiösa värden. Nedan följer olika diskurser som 
framkommit under analysens gång utifrån centrala begrepp som exempelvis jämställdhet, 
demokrati och religion. Genom citat från skuggrapporterna kommer jag att visa på och 
problematisera föreställningar kring bland annat demokrati, jämställdhet och religion utifrån 
begreppen universalism och partikularism, och med hjälp av teoretiska perspektiv ämnar jag visa 
hur detta får betydelse i internationellt jämställdhetsarbete.  
 

Partikulära begrepp 
Något som blev tydligt i skuggrapporterna var hur olika begrepp i respektive skuggrapport 
användes på ett självklart sätt, vilket blir intressant då begreppens innebörder endast kan förstås 
och får betydelse utifrån varje lands kontext. I den svenska skuggrapporten talas bland annat på 
olika sätt om kunskap och hur kunskap är något som det behövs mer av. I många fall förklaras 
kunskap som ”kunskap om mäns och kvinnors olikheter” eller ”genusrelaterad kunskap”, men i 
många fall handlar det om en odefinierad kunskap som framkommer i uttryck som ”valuable 
knowledge”, det vill säga ”värdefull kunskap”. Denna odefinierade kunskap syns även i ett 
resonemang om betydelsen av kompetent personal inom skola och dagis:  

Gender equality efforts in preschool and school are part of the teaching and require 
competent, knowledgeable and open-minded teachers.62 

I detta citat blir begrepp som “kompetent”, ”kunnig” och ”öppensinnade”, diffusa då dess olika 
innebörder inte förklaras. Även om de sammankopplas med jämställdhet mellan män och 
kvinnor finns olika sätt att förstå dessa begrepp. I texten används begrepp som att dess 
innebörder är självklara, vilket jag ser som ett tydligt förgivettagande kring vad jämställdhet 
innebär och vad som krävs av personal inom utbildningssektorn.   
 
I ett avsnitt om betydelsen av att förändra attityder och föreställningar, framkommer uttrycket 
”föreställningar om kvinnor och män” fungera på liknande sätt: 

Current attitudes are particularly evident in the media where women and men often are 
depicted in a stereotyped way.63

The gender educationalists need more support for their work to have a greater impact. They 
must be given better opportunities, time and authority to drive forward their change initiatives, 
using a gender equality teaching methodology that teaches the children about the freedom they 

                                                 
62 Sveriges skuggrapport: Submission to the United Nation’s Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women  2007, Submitted by the Swedish CEDAW-Network and the Swedish Women’s Lobby, 
s. 32 
63 Ibid. s. 14 
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are entitled to and based on which they can shape their own identities as adults, without 
traditional expectations as regards what a girl/boy and woman/man should or shall do. 64

Attitudes and norms in society need to change. […] We are convinced that massive 
investments are needed to change attitudes to and norms of gender equality in order to 
eliminate the remaining discrimination of women.65  

Att använda begrepp som ”stereotypa beskrivningar av kvinnor och män” samt ”traditionella 
förväntningar på kvinnor och män” visar på uppfattningen om att en kvinnosyn grundad i bland 
annat tradition och historia råder i dagens svenska samhälle, vilket får följder som att män och 
kvinnor behandlas på olika sätt, har olika krav på sig, har olika ansvar och även har olika 
möjligheter i samhället. Detta formar samhället och styr hur till exempel arbetsmarknad ser ut, 
bland annat i form av att kvinnor och mäns arbete värderas olika högt, med olika lönesättningar 
som följd. Kvinnosynen som råder framställs vara negativ samt vara i behov av förändring, men 
det framkommer inte vad denna kvinnosyn innebär, till vad den ska förändras och vad som är 
alternativet till dagens uttalade stereotypa könsroller. I ett avsnitt där Sveriges grundlag kritiseras, 
används 1970-talets kvinnosyn som jämförelse: 

Indeed, the wording on gender equality in the Constitution has been made even weaker since 
2002. The law is old-fashioned and reflects a 1970s view of women’s rights and equality.66  

Grundlagen beskrivs som omodern och dess kvinnosyn jämförs med 1970-talets syn på kvinnor. 
Vad 1970-talets kvinnosyn står för i Sverige, kan för många tyckas självklart, men hur 
kvinnosynen såg ut på 1970-talet är något som skiljer sig från land till land. Uppfattningen om 
vad som är en ”god kvinnosyn” kan också skilja sig inom ett och samma land, bland annat 
beroende på ålder och kön. I citatet skapas således partikulära värden i form av en kvinnosyn 
som är specifik för Sverige, men som också kan vara specifik för olika grupper inom Sverige. 
 
I Namibias skuggrapport förekommer inte begreppet kunskap i mer än ett sammanhang där 
kunskap och medvetenhet om HIV/AIDS framhålls vara bristfällig, däremot framkommer en 
uppfattning om och en föreställning kring kvinnor och män: 

Despite additional appointment of women to ministerial posts, historical gender imbalances in 
decision-making process continued to disfavour women.67  

Launched during the celebrations of UNCEF’s 60th anniversary highlights gender-borne 
violence, the impact of HIV-AIDS on women and girls and gender inequalities and inequities 

                                                 
64 Sveriges skuggrapport: Submission to the United Nation’s Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of 
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65 Ibid. s. 14 
66 Ibid. s. 16 
67 Namibias Skuggrapport: U.N Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women. NGO comments on 
country report cedaw. 2006, s. 38 



 20

in political participation as manifestations of a deeply rooted belief among both men and 
women that women are meant to take secondary roles in society in the State Party.68  

Det handlar här om en ”historisk obalans mellan män och kvinnor”, och om en ”djup rotad 
föreställning” om kvinnor och män som utan närmare förklaring används och visar hur begrepps 
innebörder tas förgivna och ses som självklara. Dessa olika förgivettaganden om vad som är 
”traditionella” förväntningar på kvinnor och män och vad som är en ”god” kvinnosyn visar hur 
samma begrepp omskrivs i de båda skuggrapporterna. Dessa förgivettaganden visar även hur 
begreppen skiljer sig åt och har olika innebörder utifrån olika kontexter i Sverige och Namibia 
vilket visar på hur partikulära värden blir synliga i skuggrapporterna. Enligt Kvinnokonventionen 
är det upp till varje land att implementera dess rekommendationer så att de passar landets egna 
normer och värderingar, vilket erbjuder stora möjligheter att anpassa Kvinnokonventionen till 
staters olika förutsättningar och situationer. Men då skuggrapporterna visar på hur länder på 
olika, och självklara sätt relaterar och resonerar kring begrepp, kan också svårigheter uppstå med 
tanke på Kvinnokonventionens universalism, då dess rekommendationer ska implementeras och 
anpassas till respektive lands enskilda kontext. 
 
Hur olika begrepp ges olika förklaringar och innebörder kan förstås utifrån Donna Haraways 
teori och begrepp om ”situated knowledge” som handlar om vikten av kontextualisering. Situated 
knowledge eller positionerad/lokaliserad kunskap på svenska, innebär att kunskap är något som 
skapas i ett visst sammanhang, under vissa speciella villkor och under en bestämd tidpunkt.69 
Kunskap är således kontextberoende och innehar olika innebörder beroende på tid och rum. Vad 
som är kunskap styrs av maktstrukturer, vilka enligt Haraway, innebär västvärldens överordning 
samt en manlig dominans, vars perspektiv ges företräde och får fungera som normativ sanning. 
Genom att begrepp som exempelvis kunskap framställs som objektiva och universella, framhålls 
ett visst sätt att se på kunskap, vilket innebär att andra möjliga sätt att uppfatta kunskap på 
osynliggörs, vilket således medför att många människors situationer förblir osedda.70 Utifrån detta 
kan Kvinnokonventionen och dess universalism innebära att dess begrepp kan tolkas och 
anpassas efter olika situationer, men också och kanske framförallt, att vissa situationer 
osynliggörs, ett problem som också kan urskiljas i skuggrapporterna. Universalism och 
partikularism kan således sägas fungera i relation till varandra. 
 
Denna relation mellan universalism och partikularism är komplex och kan förstås utifrån Ernesto 
Laclau som menar att universalism och partikularism är beroende av varandra och fungerar 
utifrån en ömsesidig relation. Till exempel kan en enskild identitet (partikularitet) inte urskiljas 
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70 Ibid. s. 581. ff 



 21

utan en större kontext, samtidigt som en särskild identitet inte kan urskiljas utan att det också 
framkommer en kontext (universalism).71  
 
Efter att ha tittat närmare på hur särskilda begrepp konkret används och visar på partikulära 
värden, följer nu mer komplexa problem som grundas i relationen mellan universalism och 
partikularism. 
 

Förändring 
En viktig del i internationellt jämställdhetsarbete är hur man uppfattar relationen mellan kvinnor 
och män i samhället. Internationellt jämställdhetsarbete och feminism handlar i grund och botten 
om att kvinnor inte har samma rättigheter som män. Skuggrapporterna och även regeringars 
officiella rapporter handlar om vilka åtgärder som utförts, och inom vilka områden som det 
fortfarande finns brister som kräver mer arbete, för att förändringar ska ske vad gäller kvinnors 
situation och kvinnors rättigheter. Att få till en förändring är dock inte enkelt, även om det är ett 
krav enligt lagar och konventioner vilket syns i Namibias skuggrapport:  

Secondly, by its own admission, the State Party has belatedly enacted the Combating of Rape 
Act 2000 (Act 8 of 2000) and the Combating of Domestic Violence Act 2003 (Act 4 of 2003) 
only after several years of enormous pressure brought to bear upon the State Party by civil 
society organizations. However, according to Article 45 of the Constitution on the 
representative nature of Members of Parliament it is stipulated that: “The members of the 
National Assembly shall be representative of all and shall in the performance of their duties be 
guided by the objectives of this Constitution, by the public interest and by their conscience.72

Här kritiseras Namibias regering för att inte ha antagit lagar om våld i hemmet och våldtäkt, 
förrän efter flera års påtryckningar från olika organisationer i samhället, då Namibia signerade 
Kvinnokonventionen 1992.73 Kvinnokonventionens rekommendationer används här av 
frivilligorganisationer för att kritisera och skapa påtryckningar mot staten, vilket också visar hur 
förändringar kan skapas i samarbete mellan lokala organisationer och internationella 
konventioner. Detta kan förstås utifrån problematiken kring en motsättning mellan staten och 
frivilligorganisationer. Kvinnokonventionens rekommendationer används här som en lag, där 
framförallt dess universella värden blir centrala: 

Finally, constant and conscious attention being paid on the term “discrimination against 
women” as defined in Article 1 of the Convention and the Report having been examined, this 
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Shadow Report seeks to demonstrate that the State Party is in material breach of most of its 
obligations under the Convention.74  

Här används Kvinnokonventionen som universell, då den hänvisas till och använd för att 
legitimera kritik mot staten vad gäller kvinnors rättigheter. Det visar således hur universella 
värden används i ett land för att skapa förändringar.  
 
Citaten kan förstås utifrån spänningen mellan universalism och partikularism, då 
Kvinnokonventionen och FN skapar en lag som ska implementeras på en nationell nivå. I detta 
glapp uppstår en process där FN: s rekommendationer ska tillämpas och anpassas för att fungera 
utifrån enskilda staters olika situationer. I denna process ska först begrepp tolkas och uppfattas 
utifrån varje lands kontext, vilket visades på tidigare under rubriken Partikulära begrepp. Begreppen 
ska även fungera i praktiken vilket ofta skapar komplexa problem som dels handlar om att 
kvinnor själva först och främst måste vilja förändra sin situation, och dels om att regering och 
stat måste sträva efter förändringar angående kvinnors rättigheter. Detta hänger också ihop med 
vilken syn som finns på kvinnor och män i samhället. 
 

Mäns överordning av kvinnor  
Att stater är motvilliga till att skapa förändring angående bland annat lagstiftning vad gäller 
kvinnors rättigheter har till stor del att göra med normer och värderingar, och hur män ofta är 
majoritet och därmed har avgörande röster i beslutsfattande processer. Här har synen på män och 
kvinnor en central roll. 
 
I Sveriges skuggrapport framkommer en tydlig föreställning om relationen mellan män och 
kvinnor: 

The fact that mainly women’s large share of socio- economic value creation is unpaid and 
underpaid, and to some extent invisible, is a result of economic theories and society’s 
economic organisation. The system was created and developed by men and for men over the 
course of hundreds of years.75  

Här framkommer orsaker till kvinnors obetalda hushållsarbete vara att samhällssystemet är skapat 
och utformat efter mäns normer, vilka format ekonomiska teorier och samhällets ekonomiska 
organisation. Detta tolkar jag som en föreställningen om en manlig överordning i samhället, som 
resulterat i ojämlika maktförhållanden och en samhällsstruktur som missgynnar kvinnor. Denna 
överordning framkommer på flera ställen i Sveriges skuggrapport och tyder på uppfattningen om 
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det finns ett patriarkat. Detta patriarkat kan förstås som ett uttryck för universalism, då detta 
begrepp används som något självklart, något som förutsätts gälla inte bara i Sverige utan i hela 
världen, i enlighet med Kvinnokonventionen. 
 
Även i Namibias skuggrapport framkommer hur mäns överordning fungerar som ett hinder för 
implementeringen av kvinnors rättigheter: 

Despite additional appointment of women to ministerial posts, historical gender imbalances in 
decision-making process continued to disfavor women. For example, of the 27 State Party 
ministries and agencies, women occupied only 5 ministerial and 7 deputy ministerial portfolios 
as well as 6 State secretarial positions relating to the fields of education, home affairs and 
immigration, finance, fisheries, foreign affairs, information and broadcasting and gender 
equality and child welfare as well as justice and attorney general. Out of a total of 21 filled 
diplomatic posts, women occupied only 3 of the 22 embassies and high commissions.76  

Citatet visar hur män utgör en majoritet på ministerposter och andra höga poster i det Namibiska 
samhället vilket bland annat visar hur en traditionell syn på män och kvinnor tar sig uttryck i 
praktiken. Detta kan också förstås som ett uttryck för mäns överordning av kvinnor, och hur det 
blir ett hinder för arbetet med kvinnors rättigheter. Med många män på höga poster kan det vara 
svårt för kvinnor att få sina röster hörda, vilket resulterar i att kvinnors intressen och situationer 
osynliggörs. Det talas även om en historisk obalans som ligger bakom dessa siffror, en historisk 
obalans som kan förstås som fortfarande vara närvarade och även kan förstås som en uppfattning 
om ett patriarkat. Denna diskurs innefattande olika föreställningar kring jämställdhet som bland 
annat patriarkat, kan förstås ur ett vidare perspektiv, i relation till en social praktik och får därmed 
en djupare betydelse. 
 
Nira Yuval–Davis skriver om patriarkatet som hinder för spridningen av kvinnors rättigheter och 
menar att utvecklingen tenderat att gå tillbaka på senare år. Kvinnors frigörelse upplevs av många 
män som ett hot, genom uppfattningen att de förlorar kontrollen över ”sina” kvinnor. Kvinnors 
frigörelse innebär också till stor del att mäns kollektiva makt i samhället reduceras när fler högre 
poster kommer att utgöras av kvinnor vilket medför att kvinnor får mer att säga till om och 
därmed får mer makt.77

 
Jag tolkar citaten från de båda skuggarapporterna som en uppfattning om att män är överordnade 
kvinnor, vilket bland annat resulterar i att kvinnors hushållsarbete i Sverige inte inräknas i landets 
BNP eftersom samhället är utformat efter manliga normer som värderar arbeten på olika sätt, 
och i Namibias fall, hur män utifrån traditioner och värderingar utgör majoriteten av höga poster 
i samhället. Föreställningen om mäns överordning av kvinnor överensstämmer med 
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Kvinnokonventionens därför kan dessa föreställningar i skuggrapporterna sägas tyda på 
universalism. En universalism som kan råda utifrån Kvinnokonventionen, men långt ifrån är 
accepterad av alla. Detta utgör således ett problem i internationellt jämställdhetsarbete, där den 
allmänna synen om mäns överordning kvinnor implementeras i form av Kvinnokonventionens 
rekommendationer, men inte alltid verkar i praktiken. Detta kommer att visas på längre fram.  
 
Att implementera kvinnors rättigheter lägger som tidigare påpekats, stort ansvar på staten, vilken 
kan sägas ha det formella ansvaret i form av att stifta lagar, samtidigt som frivilligorganisationer 
bedriver ett mer pratiskt arbete på regional och lokal nivå. Stater måste enligt 
Kvinnokonventionen göra allt som står i dess makt för att möjliggöra eliminering av 
diskriminering av kvinnor. Detta förutsätter dock att staterna prioriterar och också har en viss 
uppfattning och syn på kvinnors rättigheter och vad dessa innebär och ska leda till.  
 

Demokrati  
Demokrati är enligt många en viktig förutsättning för jämställdhet, samtidigt som jämställdhet 
även är viktig för ett demokratiskt samhälle, vilket också internationellt jämställdhetsarbete kan 
sägas handla om. Diskursen om demokrati kan också tydligt urskiljas i skuggrapporterna. 
Demokratibegreppet är ett omstritt begrepp och blir intressant utifrån spänningen mellan 
universalism och partikularism eftersom begreppet får olika betydelse utifrån olika kontexter, och 
riskerar som universellt värde enligt Kvinnokonventionen hamna i strid med partikulära värden. I 
Sveriges skuggrapport framkommer även en tydlig föreställning av hur ett idealt samhälle ska se 
ut, och vad det ska innebära. Begreppet demokrati används frekvent i Sveriges skuggrapport och 
visar också på vikten av jämställdhet: 

The distorted income distribution cannot be accepted in a country that strives for equality 
between men and women.78

Gender equality is included in the concept of democracy and means everyone has the right to 
respect and participation in all aspects of life.79  

We also highlight the major problems and present some suggestions on how to continue with 
building a fully gender-equal democratic society.80  

To ensure that women and men have the same power to shape both society and their own 
lives.81  
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Dessa citat förstår jag som jämställdhet ska inkluderas i demokratibegreppet att jämställdhet 
innebär att män och kvinnor ska ha samma möjlighet och makt att kunna forma samhället och 
sina egna liv. Här blir en föreställning tydligt om hur demokrati innefattar jämställdhet samtidigt 
som Sverige framskrivs som ett demokratiskt land med en strävan efter jämställdhet mellan män 
och kvinnor. Jag urskiljer här en uppfattningen om att demokrati och jämställdhet ska gå hand i 
hand och förutsätta varandra. Dess betydelse framhålls också ingå i samhället på ett naturligt och 
självklart sätt, vilket visar hur universalism figurerar i Sveriges skuggrapport. Demokrati och 
jämställdhet används således som universella begrepp. I Namibias skuggrapport förekommer inte 
begreppet demokrati även om föreställningen av jämställdhet mellan kvinnor och män tillskrivs 
betydelse i samhället:  

This includes ensuring women’s full, equal and effective participation in State Party decision-
making processes especially those pertaining to the formulation, implementation and 
evaluation of policies and practices affecting their lives.82

The State Party has failed to take all appropriate measures to eliminate discrimination against 
women in political and public life and to ensure that women enjoy equality with men in 
political and public life as contemplated in Article 7 of the Convention and as recommended 
under General Recommendation No. 23 of 1997 of the Committee.83  

[…]regarding the equal status of women and men, and the roles of women and men as equal 
partners in the country's development process. 84

Bilden som framkommer ur Namibias skuggrapport är att kvinnor ska vara delaktiga i 
beslutsprocesser i landet och hur staten har misslyckats med att eliminera diskrimineringen av 
kvinnor utifrån Kvinnokonventionens rekommendationer. Det talas även om en 
utvecklingsprocess i landet inom vilken jämställdhet framkommer vara en viktig del. Här urskiljer 
jag således en föreställning kring hur landet befinner sig i utveckling, inom vilken kvinnor ska 
vara delaktiga. Denna utveckling blir dock diffus och oförklarad, och målet med denna utveckling 
framkommer inte. Återigen förekommer ett begrepp där dess innebörd inte förklaras, utan istället 
kan sägas tas för givet, vilket visar på partikularitet i Namibias skuggrapport. Detta medför 
svårigheter i att se betydelsen av jämställdhet, då utvecklingen i vilken jämställdhet anses vara en 
viktig del av, inte förklaras närmare. 
 
En bild av jämställdhet kan även exemplifieras utifrån avsnitt som handlar om våld mot kvinnor, 
där olika föreställningar om våldet framkommer och visar på olika sätt att tillskriva jämställdhet 
betydelse. Mäns våld mot kvinnor framställs i Namibias skuggrapport såhär: 
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This gender-based violence as well as the general low status of women in society also made 
women especially susceptible to HIV-infection.85

These practices have very grave consequences for women’s and girls’ right to life, longevity 
and the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health as well as 
their very human security.86

Namibian President Lucas Hifikepunye Pohamba warned on August 25 2005 that the State 
Party would ‘leave no stone unturned’ in dealing with criminals who murder and rape 
defenseless women and children.87  

Trots att det framkommer att män ligger bakom våldet, hamnar fokus på kvinnorna som offer. 
Män skrivs inte fram som delaktiga och ansvariga i problemet och det tydliggörs inte heller hur 
männen själva påverkas av detta våld. I tredje citatet framkommer tydligt hur ”criminals” blir 
könlösa vilket visar på ett förgivettagande kring att män ligger bakom våldet. Genom denna syn 
tydliggörs en föreställning om våldet som ett grundläggande problem med viktig betydelse för 
kvinnors hälsa och liv, men framskrivs inte som ett för samhället allmänt problem. Detta tolkar 
jag som partikularism, då denna syn är specifik för Namibias samhälle. Denna föreställning går 
emot mot Kvinnokonventionens rekommendationer då mäns våld mot kvinnor är ett problem 
för hela samhället och inte endast har med kvinnors liv att göra. Här syns således ett problem i 
relation till universella och partikulära värden.  
 
I Sveriges skuggrapport ser jag en annan uppfattning av våldet: 

 Men’s violence against women constitutes a major problem in society.88

  […]the ultimate consequence of the lack of equality in swe. 89

I Sveriges skuggrapport framställs våldet mot kvinnor som ett våld som utförs av män, vilket gör 
dem delaktiga i problemet. Det omskrivs också som ett extremt uttryck för mäns överordning 
kvinnor i samhället, och framställs som ett samhällsproblem. Detta menar jag tyda på en 
uppfattning om mäns våld mot kvinnor som en struktur och inte något som har individuella 
orsaker. Våldet ses således som ett problem för hela samhället, aktuellt för jämställdhetsarbetet 
och därmed, enligt skuggrapporten, även betydelsefullt för ett demokratiskt samhälle.  
 

                                                 
85 Namibias Skuggrapport: U.N Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women. NGO comments on 
country report cedaw. 2006, s. 19 
86 Ibid. s. 20 
87 Ibid.  
88 Sveriges skuggrapport: Submission to the United Nation’s Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women  2007, Submitted by the Swedish CEDAW-Network and the Swedish Women’s Lobby, 
s. 13 
89 Ibid. s. 22 



 27

Ovanstående resonemang rörande begrepp som jämställdhet och demokrati, visar på hur länder 
utifrån Kvinnokonventionen uppmärksammar problem av samma sort, men hur konventionen 
får olika funktion och tillskrivs betydelse på olika sätt. Detta visar således på en demokratidiskurs 
med olika uppfattningar kring funktionen av begreppet demokrati. Till exempel skapas olika 
föreställningar om demokrati och mäns våld mot kvinnor i de olika skuggrapporterna, vilket får 
betydelse för på vilket sätt problem ska arbetas med, och hur man ska förhålla sig till arbetet med 
kvinnors rättigheter. Ska kvinnors rättigheter ses som betydelsefullt för landets utveckling eller 
för endast för kvinnorna själva? Dessa partikulära värden ska förenas med universella värden 
utifrån Kvinnokonventionen, vilket kan skapa svårigheter i implementeringen av kvinnors 
rättigheter. Detta visar således hur problem utifrån universalism och partikularism kan uppstå i 
internationellt jämställdhetsarbete. 
 
Som jag tidigare påpekat, framkommer i Namibias skuggrapport en bild av jämställdhet som 
viktigt utifrån Kvinnokonventionen i sig, där mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionens 
rekommendationer används som en lag. I Sveriges skuggrapport används istället 
demokratibegreppet som ett sätt att visa på betydelsen av jämställdhet, genom att jämställdhet 
framskrivs som ett villkor för demokrati och ett rättvist samhälle. Enligt Wiendeklarationen, 
enligt vilken det fastslogs att alla FN: s rättigheter är universella, är också jämställdhet och 
kvinnors deltagande i samhällslivet vikiga förutsättningar för fred, utveckling och demokrati.90 
Som tidigare nämnts är begreppet demokrati mångfacetterat, och sett till en större kontext får de 
olika uppfattningarna inom demokratidiskursen betydelse sett till social praktik. 
 
Begreppet demokrati är ett begrepp som historisk sett kan sägas ha gått hand i hand med begrepp 
som mänskliga rättigheter och frihet. Strzelewicz framhåller hur demokrati är ett viktigt begrepp 
och hur det kan sammankopplas med mänskliga rättigheter utifrån ett historiskt perspektiv. Han 
menar att en viktig skillnad i utvecklingen av väst och öst var hur väst gick mot demokratiska 
samhällen, medan öst gick mot mer totalitära stater.91 Eftersom de mänskliga rättigheterna 
handlar om enskilda rättigheter för varje individ, är det västvärldens perspektiv på rättigheter 
utifrån individualism som kommit att bli betydande för hela världen.92 Detta stämmer även med 
den syn på demokrati som framkommer i Sveriges skuggrapport, som också överensstämmer 
med Kvinnokonventionens. Här blir också synen på individ och grupp intressant. 
 
De mänskliga rättigheterna är individuella rättigheter, vilket skapar problem eftersom vissa länder 
lägger större vikt vid kollektivet och gruppen där en individs vilja måste underordnas gruppen. 
Detta strider mot de mänskliga rättigheternas individuella framtoning, vilket bland annat har lett 
till att de har kritiserats för att vara utformade ur ett västerländskt perspektiv, utan hänsyn till 
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andra synsätt i andra delar av världen. Trots detta har alla stater accepterat och skrivit under på 
att de mänskliga rättigheterna är universella. Denna kritik sammanfaller också ofta med 
resonemang kring kulturhegemonism, enligt vilken västvärlden uppfattas försöka tvinga sin kultur 
på andra kulturer. FN: s försvar är att rättigheter inte kan sägas höra till något land eller kultur, 
utan är något som rör alla. Exempelvis har alla barn rätt till utbildning oavsett om de lever i 
Asien, Afrika eller Europa.93

 
Synen på kvinnors rättigheter och kvinnors ställning i samhället får också betydelse för olika 
staters lagstiftning, vilket kan förstås som en diskurs kring lagstiftning och statens roll. 
 

Lagstiftning  
Stater har en viktig roll i internationellt jämställdhetsarbete, då de signerar Kvinnokonventionen 
samt ansvarar för att lagar stiftas. Staten roll är dock inte självklar. 
 
I Sveriges skuggrapport säger bilden av jämställdhet även något om förväntningar på staten: 

Women carry out most of the unpaid work done in Sweden. This work is not included in 
GDP94   

Fathers' relationships to their children, individualised parental insurance divided equally 
between the parents is required95  

Citaten visar hur Sverige framhåller att kvinnors hushållsarbete som sker i hemmet och således 
inom vad man kallar den privata sfären, ska inräknas i Sveriges BNP. Även föräldraförsäkringen 
uppmärksammas vilken även den är kopplad till den privata sfären. Här urskiljer jag en 
föreställning om det privata som offentligt, enligt den kända parollen, ”det privata är politiskt”, 
där en jämställdhet gör sig gällande som ska nås inom alla samhällets sfärer, och där staten ska ha 
bestämmanderätt över ramarna för individers privatliv.  
 
Även Namibias skuggrapport handlar på många sätt om en föreställning om statens ansvar:  

More often than not, in some traditions the widow must consent to the new marriage. 
However, if she refuses, she will not receive any property associated with her deceased 
husband and will likely also lose her home.96  
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Kvinnor som blir änkor måste gå med på att gifta sig med sin avlidne makes bror. Om kvinnan 
inte går med på detta giftermål, förlorar hon all rätt till att ärva sin avlidne make och riskerar 
således att förlora sitt hem. Enligt min mening visar citatet på en föreställning om att staten ska ta 
till åtgärder vad gäller individers privata sfär, bland annat angående äktenskap eftersom kvinnors 
rättigheter utifrån traditionella sedvänjor här kränks. Att staten tillåter dessa sedvänjor kring 
äktenskap visar dock på partikulära värden som ej överensstämmer med rekommendationer 
utifrån Kvinnokonventionen.  
 
Fall som ovanstående, där länders lagstiftning hamnar i konflikt med FN: s universella 
konventioner, kan förstås utifrån en diskurs kring staten, och i detta fall dess relation till FN. Den 
allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter handlar i stort om maktfördelningen i samhället, och 
syftar till att den enskilde individen ska skyddas mot övergrepp från staten. Detta innebär ofta en 
reducering av statens makt gentemot individen vilket medför att många stater i världen är 
skeptiska till FN och dess deklarationer, vilket försvårar implementeringen av de mänskliga 
rättigheterna.97 Utifrån ett västerländskt synsätt fungerar lagar ofta enligt uppdelningen av privat 
– offentligt, vilket bygger på en teori om liberalism och individens självständighet, vilket många 
dock är kritiska till med åsikten att privata sfärer har lämnats oberörda, något som även har 
lämnat kvinnor i en utsatt position eftersom kvinnor ofta rör sig inom den privata sfären och 
också berörs mest av lagar inom denna. Kvinnokonventionen ser dock till både privata och 
offentliga sfärer.98 Citaten ovan visar också på hur Kvinnokonventionens universella framtoning 
sägas fungera för privata sfärer inom stater. Konflikter kan dock uppstå mellan 
Kvinnokonventionens universella framtoning och staters partikulära värden. Här blir det också 
intressant att se till det faktum att det i Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter finns en 
punkt enligt vilken FN inte ska blanda sig i enskilda staters angelägenheter. Denna punkt hänvisas 
ofta till av olika stater, och skapar problem då det medför att Den allmänna deklarationen om 
mänskliga rättigheters legitimitet och betydelsen av Kvinnokonventionens rekommendationer, till 
viss del urholkas.99  
 
Något som är viktigt inom det internationella jämställdhetsarbetet är att lösa frågan om 
lagstiftning som i många länder förbjuder kvinnor att nyttja sina rättigheter, på det sätt 
Kvinnokonventionen rekommenderar. Enligt skuggrapporterna handlar många problem om hur 
ländernas lagstiftning behöver förändras och hur lagstiftningen går emot rekommendationerna 
från Kvinnokonventionen. I den svenska skuggrapporten finns exempel på motsättningar mellan 
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lagstiftning och Kvinnokonventionens rekommendationer. De svenska lagarna kritiseras främst 
för dess genusneutralitet vilket innebär att lagarna inte syftar till kvinnor eller män, utan till 
”person” vilket medför att hänsyn inte tas till att män och kvinnor har olika förutsättningar i 
samhället, vilket också medför olika möjligheter att tillgodose sig rättigheter. Lagarna har också 
kritiserats för sin oförmåga att fungera i praktiken, men det handlar också om hur olika värden 
ska fungera tillsammans under demokratibegreppet: 100  

Freedom of expression and of the press are important to safeguard democracy. Since both 
gender equality and freedom of expression are so important for democracy, they are protected 
in the Swedish Constitution and in international conventions.101

If pornography is seen as an expression of the society’s view of sexuality, it is not consistent 
with the society’s objectives concerning gender equality and women’s rights. 102

The concept of pornography as described in the Freedom of the Press Act is not based on an 
analysis of gender, equality or power but is instead defined as a morality issue.103  

I citaten framkommer en bild av hur yttrandefrihet och tryckfrihet tillsammans med jämställdhet 
är viktiga i en demokratisk stat, som Sverige i citaten framskrivs vara. Utifrån citaten 
framkommer också bilden av hur pornografi i lagen inte ses ur ett genusperspektiv utan istället 
som en moralisk fråga. Utifrån skuggrapporten kränks således kvinnors rättigheter av pornografi, 
som genom dess objektifiering av kvinnor ses som kvinnoförnedrande. Här tydliggörs en 
motsättning mellan Sveriges lagstiftning och Kvinnokonventionen, eftersom medias framställning 
av män och kvinnor, samt pornografi är något som strider mot Kvinnokonventionens 
rekommendationer. Samtidigt skyddas media och pornografi till stor del av Sveriges 
tryckfrihetslag, vilket kan sägas vara en viktig del i ett demokratiskt land. Här framkommer 
partikularitet i form av Sveriges syn på demokrati innefattande tryckfrihet, som viktigt värde, 
vilket kan ställas i relation till Kvinnokonventionens universella värden där kvinnors rättigheter 
ska föregå länder lagstiftning.  Detta är således ett exempel på hur förhållandet mellan partikulära 
och universella värden kan innebära motsättningar och hur Sverige syn på demokrati visar på 
partikularitet, trots vad man kan kalla en västerländsk syn på demokrati. 
 
Ovanstående resonemang kan också förstås som att olika värden har olika status och värderas på 
olika sätt, då till exempel yttrandefrihet och kvinnors rättigheter båda ses som grundläggande 
villkor för ett demokratiskt samhälle och därmed till viss grad hamnar i strid med varandra. Detta 
                                                 
100 Lotta Lerwall, Könsdiskriminering (Uppsala, Iustus Förlag, 2001), s. 92 ff. 
101 Sveriges skuggrapport: Submission to the United Nation’s Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women  2007, Submitted by the Swedish CEDAW-Network and the Swedish Women’s Lobby, 
s. 21 
102 Sveriges skuggrapport: Submission to the United Nation’s Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women  2007, Submitted by the Swedish CEDAW-Network and the Swedish Women’s Lobby, 
s. 18 
103 Ibid.  



 31

visar återigen även på demokratidiskursen och hur olika sätt att förstå demokrati strider mot 
varandra inom denna diskurs, vilket får betydelse sett ur ett större sammanhang –den så kallade 
sociala praktiken. Detta kan bland annat förstås utifrån det resonemang Sardar Ali för kring hur 
olika diskrimineringsgrunder får olika ”status” och därför får olika mycket uppmärksamhet och 
gehör. Utifrån internationell lagstiftning finns en hierarki bland olika rättigheter, där bland annat 
tortyr och folkmord finns på listan som inte går att göra avkall på. Diskriminering på grund av 
kön har inte samma status och kommer efter även andra kategorier som till exempel etnicitet. 
Detta menar Sardar Ali tyda på att internationell lagstiftning är genusneutral, vilket förklaras som 
att lagar är utformade efter ”person” och inte efter män och kvinnor. Sardar Ali menar att denne 
”person” syftar till en man, vilket ger lagen ett manligt perspektiv, där kvinnors rättigheter 
marginaliseras och kommer i andra hand.104 I Sveriges fall handlar det om värden som 
yttrandefrihet och demokrati och hur dessa inte ser till kvinnors situation, vilket exemplifieras 
genom att pornografi skyddas av tryckfrihetslagen, samtidigt som pornografi innebär 
diskriminering av kvinnor, vilket inte ges utrymme till i lagen.  
 
I detta sammanhang kan även religion sättas då rätten att utöva religion av många sätts före 
kvinnors rättigheter, vilket gör att om religionen tillåter diskriminering av kvinnor, kan detta 
skyddas under religionsfrihet. Kritiker till Kvinnokonventionen menar att denna borde erbjuda 
en lösning på detta problem.105 Då religion i många länder har stort inflytande över politik, 
ekonomi och kultur, skapas således problem kring specifikt religion och Kvinnokonventionen. 
 
I Namibia finns flera olika etniska grupper som ungefär halva befolkningen tillhör. Omkring 90 
% av befolkningen är kristna men också olika traditionella afrikanska religioner har stor betydelse 
vilket medför att problem kring lagstiftning till stor del handlar om religion och traditioner: 106

However, addressing traditional leaders and regional governors and councillors at his native 
village of Okahao and to the chagrin of inter alia the principal author of this Shadow Report, 
then Namibian President Sam Nujoma on March 31 2001 called upon the Namibians to return 
to the institution of traditional marriages. In 1997 the Committee urged the State Party to 
address such marriages and to ensure “as soon as feasible” the registration of all customary 
marriages, so as to ensure that women could enjoy all rights accruing from such marriages. 
Such practice ought to be discouraged and prohibited as it violates the Constitutional rights of 
women and breaches the provisions of the Convention.107

Citatet visar hur religion anammas av Namibias president, som uppmanar folket att återgå till 
traditionella sedvänjor angående äktenskap. Den form av äktenskap som här åsyftas är polygama 
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äktenskap inom vilka kvinnor har få rättigheter, vilket medför att kvinnor missgynnas bland annat 
ekonomiskt, emotionellt och fysiskt, samt utsätts för ökad risk att smittas av HIV/AIDS. Detta 
inverkar på och hindrar kvinnor från att nyttja sina rättigheter och således strider dessa äktenskap 
mot Kvinnokonventionens rekommendationer som det i citatet också hänvisas till. Här används 
Kvinnokonventionens rekommendationer återigen som en universell norm eller en lag som 
denna gång ställs mot landets traditioner. Här får staten en central roll, vilket syns i citatet då 
presidenten uttalar sig om traditioner, vilket också visar hur traditioner och religioner och politik 
går in i varandra och gör problem än mer komplext. Detta kan förstås utifrån relationen mellan 
partikularism och universalism. Enligt Kvinnokonventionens rekommendationer fördöms 
religiösa och traditionella praktiker som, utifrån Kvinnokonventionens sätt att se diskriminerar 
kvinnor. Kvinnokonventionens rekommendationer framstår som universella och används för att 
kritisera traditioner som i förhållande till Kvinnokonventionen framstår som partikulära värden. I 
skapandet av universella och partikulära värden uppstår således en konflikt som utgör hinder för 
implementeringen av kvinnors rättigheter och för internationellt jämställdhetsarbete. 
 
Här framkommer således frågor som viktiga att lösa inom internationellt jämställdhetsarbete, där 
problemen är att kvinnors rättigheter inte ges den status eller betydelse som Kvinnokonventionen 
rekommenderar enligt vilken Kvinnokonventionen ska förekomma både lagstiftning och 
religion.108 Kvinnors rättigheter får strida mot bland annat andra demokratiska värden som 
yttrandefrihet och tryckfrihet, vilka framställs som universella, men också mot traditionella 
sedvänjor och värderingar grundade i religion - partikulära värden. Dessa motsättningar är tydliga 
exempel på den problematiska relationen mellan universalism och partikularism. 
 
Religion blir ett komplext problem i förhållande till Kvinnokonventionen och får också på olika 
stort utrymme i skuggrapporterna. 
 

Religion  
Namibias skuggrapport handlar till stor del om olika traditionella sedvänjor och ibland även 
myter som förekommer inom dessa grupper, inom vilka kvinnor har låg status och få rättigheter 
gentemot män. 

Several harmful socio-cultural and religious pressures make women more likely to contract 
HIV infection than men. 109

While in some traditional cultures married women are expected to bear as many children as 
possible, in others women were just expected to surrender to the sexual demands of their male 
partners.110
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The practice of polygamous marriage, not only contravenes a woman’s right to equality with 
men as contemplated in Article 5 (a) of the Convention and Articles 10 and 14(1) of the 
Constitution, but can also have serious emotional and financial consequences for women and 
their dependents.111

Traditionella sedvänjor grundade i religion och kultur framskrivs här kränka kvinnors rättigheter. 
Genom traditionella polygama äktenskap riskerar kvinnor utsättas för HIV/AIDS, dessa 
äktenskap får även för emotionella och ekonomiska konsekvenser för kvinnor. Kvinnor ställs 
även inför olika krav från ”sina” män då de bland annat förväntas föda så många barn som 
möjligt. Dessa traditioner medför att kvinnors rättigheter kränks och att kvinnor därmed riskerar 
bli offer för fattigdom. Då dessa traditionella sedvänjor tillåts i det Namibiska samhället, 
accepteras således också kvinnors underlägesenhet. Jag ser detta som ett exempel på hur 
partikulära värden utifrån traditioner och religion väger tyngre än kvinnors rättigheter. Detta 
skapar svårigheter i det internationella jämställdhetsarbetet då dessa partikulära värden i form av 
religion, strider mot Kvinnokonventionens rekommendationer. Här blir intressant att titta på 
Kvinnokonventionens utformning, då FN:s konventioner har kritiserats av många länder 
präglade av religion, för att vara sekulära och ha västerländska perspektiv. Konflikter mellan 
universalism och partikularism kan således förstås ur problematiken kring religion och sekularitet, 
vilket jag förstår som ännu en diskurs där olika uppfattningar strider mot varandra, i detta fall, 
kring religion. Detta har betydelse i förhållande till social praktik, och Mohanty ser detta ur ett 
postkolonialt feministiskt perspektiv. 
 
Mohanty menar att religiösa sammanhang ofta bedöms utifrån västerländska normer och 
använder begreppet etnocentrisk universalism. Den tidigare nämnda föreställningen om ”tredje-
världen-kvinnan” innefattar även bilden av denna kvinna som religiös och traditionell Bland 
annat ses bärandet av slöja genomgående som ett tecken på förtryck mot kvinnor oavsett 
kontext, trots att orsaker och syfte till att bära slöja kan skilja sig världen över, dessutom 
förutsätts att kvinnor själva inte har någon talan.112 Denna föreställning syns också i Sveriges 
skuggrapport: 

Honour-related violence 
Thousands of young women currently live under some degree of honour-related oppression, 
which in some tragic cases has resulted in death. 27 per cent of girls with a foreign background 
attending compulsory school have restrictions on them that can be associated with honour-
related oppression.113
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Ethnic background and gender 
A recently published doctoral thesis on gender and ethnic background in compulsory school 
reveals that the phenomenon of honour traditions restricts the lives and potential of girls and 
women.114  

The Swedish Education Act states that no exemptions limiting the children’s schooling are 
allowed. The pupils have a right to receive a complete education. Yet there are major 
dispensations exempting pupils from different types of subjects on religious or cultural 
grounds.115  

I dessa citat urskiljer jag betydelsen av etnicitet och religion samt en föreställning om hur religion 
inte får utgöra ett hinder för elever att ta del av olika ämnen i skolan. Här sätts den svenska lagen 
om utbildning i förhållande till religion. Jag ser även en föreställning om religion som något som 
inte går ihop med sekulära samhällen och där svensk lagstiftning står över religiösa praktiker. 
Genom att hänvisa till en avhandling om hur religion blir ett problem i flickors liv och till en 
svensk lag om utbildning enligt vilken barns skolgång på några villkor inte får begränsas, skapas 
en föreställning kring dessa antaganden som universella. Även statistik används för att skapa 
trovärdighet och legitimera detta förhållningssätt som universellt. Jag tolkar detta som att sekulära 
samhällen här blir något positivt för kvinnors rättigheter, och att sekularitet därmed kan förstås 
som universellt värde i enlighet med Kvinnokonventionens rekommendationer. 
 
I ovanstående citat från den svenska skuggrapporten tydliggörs även en uppfattning om etnicitet. 
I sista citatet handlar det om hur religion och kultur inte får hindra barn att gå i skolan, vilket 
stämmer överens med Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionen. 
Religion och kultur framkommer i sammanhang där de framstår som negativa, där de 
sammanfaller med problem och hinder, och där också kultur sammanblandas med religion. En 
föreställning skapas av Sverige som ett sekulärt samhälle utan varken religion eller kultur. Det 
svenska samhället präglas inte starkt av religion, men präglas i allra högsta grad av kultur och 
traditioner som på olika sätt har betydelse för det svenska samhället. Den negativa synen på 
religion i den svenska skuggrapporten kan sägas spegla Kvinnokonventionens syn, i vilken 
religion endast förekommer som något negativt som inte får hindra implementeringen av 
kvinnors rättigheter. Kvinnokonventionens universella anspråk kan på detta sätt bli problematisk, 
då dess syn på religion även ska fungera i stater där religion inverkar på samhället, både politiskt 
och ekonomiskt. Detta exemplifieras av citaten ovan ur Namibias skuggrapport, där traditioner 
och religion ligger till grund för att kvinnor diskrimineras och riskerar bli offer för fattigdom. 
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Ett av de vanligaste sätten att belysa denna problematik, är som tidigare nämnts, diskussionen 
kring huruvida FN och dess deklarationer är skapade ur ett västerländskt perspektiv utan hänsyn 
och utrymme för religion, vilket blir aktuellt även här. Sardar Ali skriver om hur många uppfattar 
den internationella lagstiftningen enligt FN baserad på en kombination av moderniseringsteorier 
och västerländska perspektiv där Kvinnokonventionen bygger på en liberalfeministisk diskurs 
med fokus på individuella rättigheter enligt vilken människor förutsätts ha en kärna som ska 
skyddas av de mänskliga rättigheterna. Traditionella sedvänjor och religion ses som orsak till u-
länders situation och kvinnors rättigheter anses således inte kunna nås i samband med religion 
och traditioner. Detta skapar problem då kvinnor i många samhällen där traditioner och religion 
har stort inflytande, får och har sina rättigheter inom kontexten av familj och inom gemenskap, 
vilket inte går ihop med tankesättet kring västerländsk individuell jämställdhet, där staten är den 
som garanterar rättigheter. Att religion är en del av många kvinnors identitet, tas ej hänsyn till 
utifrån västerländsk jämställdhet.116 Utifrån detta synsätt tas förgivet att religion och traditioner 
hindrar kvinnor från att tillgodogöra sig rättigheter utifrån Kvinnokonventionen.  
 
I Sveriges skuggrapport urskiljer jag en ensidig syn på religion som främst ses som något negativt, 
som inte går att förena med mänskliga rättigheter, en syn som också finns i Kvinnokonventionen. 
Detta skapar problem när Kvinnokonventionens rekommendationer ska implementeras i länder 
präglade av religion. Religion kan också förstås i förhållande till kvinnors rättigheter, då kvinnor 
har en viktig roll inom religion, vilket Yuval-Davis resonerar kring. 
 
Yuval-Davis menar att en vanlig föreställning är att kultur och religion är något statiskt, 
oföränderligt och kontinuerligt, vilket hon istället menar bör ses som något som kan påverkas 
och som kan används på olika sätt i olika kontexter.117 I föreställningen om religion och kultur får 
kvinnor ofta rollen som bärare av kulturella och religiösa symboler, bland annat genom att bära 
slöja. Hon menar även att religion och kultur ofta står för trygghet, i form av traditioner och 
historia, jämfört med exempelvis Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter som av många 
uppfattas stå för förändring och modernitet. Genom implementeringen av Kvinnokonventionen 
utmanas kvinnors traditionella roller då kvinnors rättigheter innebär självständighet, bland annat 
ekonomiskt och socialt vilket medför förändringar för hela samhället.118 Detta innebär att Den 
allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter och Kvinnokonventionen ofta upplevs som ett hot 
mot den egna kulturen och religionen samt dess traditioner. 119
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Resonemangen ovan visar på problematiken inom en diskurs om religion, där en vanlig 
föreställning kring religion som figurerar i Sveriges skuggrapport och Kvinnokonventionen, är att 
religion på olika sätt diskriminerar och marginaliserar kvinnor. Denna föreställning grundas i 
universella värden kring sekularitet. Denna föreställning krockar med olika länder där religion och 
traditioner har en stor betydelse i samhället, och också inverkar på samhällets funktion, där 
kvinnors rättigheter kommer i andra hand efter religion. Detta är ett problem utifrån universella 
och partikulära värden, ett problem som således får betydelse i internationellt jämställdhetsarbete 
där kvinnors rättigheter är det centrala. 
 
Jag har i analysen visat hur partikulära värden och lagar med universell framtoning får betydelse i 
internationellt jämställdhetsarbete och hur de ofta även hamnar i konflikt med varandra. Detta 
skapar således svårigheter i internationellt jämställdhetsarbete utifrån Kvinnokonventionen, 
samtidigt som Kvinnokonventionens universella utformning också möjliggör att dess 
rekommendationer kan anpassas och tillämpas på olika sätt i olika situationer.  
 
Som påvisades under rubriken Partikulära begrepp menade Laclau att universalism och 
partikularism förutsätter varandra och inte heller kan existera utan varandra. Det handlar således 
om att hitta en balans mellan partikularism och universalism. Även Yuval-Davis diskuterar hur en 
feministisk kamp, eller internationellt jämställdhetsarbete skulle kunna se ut utifrån kritiken mot 
väst och dess kulturhegemonism. Också hon menar att en lösning måste handla om att hitta en 
väg mellan partikulära värden och universalism, genom en feminism som tar hänsyn till enskilda 
behov och förutsättningar. 120

 

Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur internationellt jämställdhetsarbete ser ut utifrån FN: s 
Kvinnokonvention. Med hjälp av begreppen universalism – partikularism har jag visat på 
problematik som uppstår när länder med olika förutsättningar arbetar med jämställdhet utifrån 
Kvinnokonventionen. Sveriges och Namibias skuggrapporter har fått statuera exempel på hur två 
länder arbetar med jämställdhet utifrån Kvinnokonventionen. Frågeställningar gällde vad som 
framställs och används som partikulära respektive universella värden i skuggrapporterna samt, 
hur en eventuell motsättning mellan dessa värden kan se ut. 
 
I stort handlar internationellt jämställdhetsarbete om förändring, om att förändra samhället för 
att skapa förutsättningar genom vilka kvinnor kan nyttja sina rättigheter. I detta 
förändringsarbete, som innefattar förändring av allt från normer och värderingar, till lagstiftning, 
har Kvinnokonventionen en viktig betydelse då denna kan ses som ett av världens främsta 
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verktyg för att sprida kvinnors rättigheter. Ansvaret för implementeringen av 
Kvinnokonventionen ligger på de stater som signerar denna. Detta kan förstås som en process, 
där Kvinnokonventionens rekommendationer utformas på internationell nivå, med en universell 
framtoning för att kunna anpassas till olika situationer och förutsättningar. Dessa 
rekommendationer ska sedan stater tillämpa och omforma så att de fungerar på nationell nivå, för 
att kvinnor (och män) på lokal nivå sedan ska kunna nås av dessa och tillgodogöra sig dem. Det 
handlar således om en omvandlingsprocess från makronivå till mikronivå, olika motpoler som 
också kan avspegla relationen mellan universella och partikulära värden.  
 
Kvinnokonventionens universella framtoning till trots, är denna process problematisk ur flera 
avseenden, vilket analysen av skuggrapporterna visar på. Processen kantas av komplexa 
svårigheter som bland annat rör diskurser som religion, lagstiftning och demokrati, svårigheter 
som uppstår när partikulära värden ska förenas med universella värden, vilka således också blir 
centrala i internationellt jämställdhetsarbete.  
 
I analysen framkom bland annat hur begrepp som ”kunskap”, ”gammalmodig kvinnosyn” och 
”historisk obalans”, används på ett självklart sätt och inte förklaras närmare. Dessa begrepp visar 
på partikulära värden närvaro i skuggrapporterna, då begreppen endast får betydelse i landets 
specifika kontext. Detta kan skapa problem då olika föreställningar ska förenas med 
Kvinnokonventionens rekommendationer med universell framtoning, en profil som på samma 
gång kan tänkas nödvändig för att Kvinnokonventionen överhuvudtaget ska fylla en funktion.  
 
Kvinnors rättigheter får bland annat strida mot partikulära värden som gör sig synliga i 
skuggrapporterna bland annat i form av religion och traditioner, vilket blev särskilt tydligt i 
Namibias skuggrapport. Traditioner som innebär ett synsätt på män och kvinnor där kvinnor har 
lägre status än män, inverkar på olika sätt i samhället. Här blir statens roll viktig då lagstiftning är 
ett sätt att skapa förändring. Då traditionella normer och värderingar resulterar i att män utgör en 
majoritet i regeringen eller parlament, kommer kvinnors intressen och situationer i andra hand. 
Dels för att kvinnor inte har möjlighet att göra sina röster hörda, och dels för att de inte kan ta 
del av beslutsfattande processer i samhället. Här skapas en konflikt mellan partikulära och 
universella värden då Kvinnokonventionens rekommendationer ska föregå både lagstiftning och 
religion, vilket således innebär att Kvinnokonventionen har en sekulär utformning, vilket den 
också kritiserats för. Mohanty talar om en etnocentrisk universalism vilket innebär att religiösa 
sammanhang ofta bedöms utifrån västerländska normer. Ett synsätt som även innefattar 
föreställningen av ”tredje-världen-kvinnan” som förtryckt och i behov av hjälp för att ta sig ur 
detta manliga förtryck grundat ibland annan religion och kultur.121 
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Denna föreställning av religion speglades även i Sveriges skuggrapport genom en föreställning 
om religion som något negativt som hindrar kvinnor från att tillgodogöra sig sina rättigheter. 
Sverige kan sägas vara ett sekulärt samhälle, och således framkommer inte partikulära värden i 
form av religion i denna skuggrapport. Istället gjorde sig universella värden närvarande genom 
begreppet demokrati som användes för att visa på betydelsen av jämställdhet. Demokrati ansågs 
innefatta jämställdhet, och jämställdhet framställdes som en förutsättning för demokrati, vilka 
således ansågs förutsätta varandra. Trots Sveriges västerländska kontext, framkom problem i 
förhållande till demokrati. Enligt svensk lag innefattar demokrati tryckfrihet och pressfrihet, vilka 
således skyddar medias stereotypa framställning av män och kvinnor, samt pornografi, vilket 
objektifierar kvinnor och således kan ses som diskriminering av kvinnor. Detta visar på en 
motsättning mellan lagstiftning och Kvinnokonventionen, och hur begreppet demokrati visar på 
partikularitet, trots att det används som ett universellt värde. Detta är således ett exempel på hur 
partikulära och universella värden hamnar i konflikt med varandra vilket blir problematiskt i 
internationellt jämställdhetsarbete. 
 
Analysen visade även hur Kvinnokonventionens universella framtoning gör den användbar, och 
hur den också används för att få staten att ta till åtgärder för kvinnors rättigheter. Analysen visade 
dock även på komplexa problem, som utifrån universella och partikulära värden, på olika sätt 
rörde mäns överordning kvinnor, traditionella normer och värderingar som också hänger starkt 
ihop med religion, men också gör sig gällande i mer sekulära samhällen som Sverige. Med dagens 
globala samhälle blir problem alltmer komplexa. Människor möts och minoriteter och grupper, 
religion och traditioner är inte längre lika starkt bundna till bara en plats. Möten sker världen över 
och i dessa möten korsas människors vägar, men också människors olikheter utifrån etnicitet, 
klass, kön och ålder. Om föreställningen om en rättvis och jämställd värld ska bli verklighet, krävs 
metoder som kan reglera och tillfredsställa partikulära behov i en global värld. 
 
Laclau menar att universalism och partikularism som begrepp förutsätter varandra och därför inte 
går att frångå. Han menar att eftersom vi lever i ett globalt samhälle, måste ett visst samarbete 
fungera, dels mellan olika minoriteter, och dels mellan minoriteter och övriga samhället. Detta 
innebär att vissa gemensamma värden och begrepp måste tas fram och användas i en gemensam 
kontext, begrepp och värden som då får en universell funktion. Enligt Laclau är således 
universella principer ofrånkomliga för att ett samhälle ska fungera på ett harmoniskt sätt.122 Då 
universella principer behövs, och då det är ofrånkomligt att se till universella och partikulära 
värden, krävs en lösning för att hantera denna relation. Dagens teorier kring demokrati 
utformades på en tid då samhällen var mer homogena än dagens samhällen, och därför behöver 
nya teorier formuleras och utformas för att passa dagens mångkulturella och mångfacetterade 
samhälle.123  

                                                 
122 Ernesto Laclau, Emancipation(s) (New York, Verso, 1996), s. 20 ff. 
123 Ibid. 
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Laclaus uppfattning om behovet av universella principer, liknar Yuval-Davis resonemang kring 
”sekulära utrymmen”. Dessa skulle fungera som utrymmen där kvinnor kan mötas och 
samarbeta, och samtidigt ha utrymme och möjlighet att själva välja vilka delar av sina traditioner 
de vill behålla och vilka de vill är villiga att förändra. Detta sätt att arbeta på, kan kopplas till 
begreppet ”transversalism” vilket fungerar som ett alternativ till antagonismen universalism – 
partikularism.124 Transversalism går också emot tankesättet att kvinnors kamp ska ses som ett 
enhetligt systerskap med ett gemensamt förtryck och gemensamma problem, något många är 
kritiska till, bland annat Mohanty. 
 
Mohanty är kritisk till det universella tankesättet kring globalt systerskap och ett gemensamt 
förtryck mot kvinnor.125 Hon menar att ”universellt systerskap” är ett medelklassbegrepp som 
utplånar materiella och ideologiska maktskillnader mellan olika kvinnor. Hon framhåller dock att 
det finns ett patriarkat och att historia samt religiösa och rättsliga institutioner är manliga 
konstruktioner inom vilka kvinnor inte är delaktiga, utan enbart figurerar i egenskap av det 
biologiska könet ”kvinna”.126 Lösningen på detta, menar Mohanty, är att uppmärksamma hur 
kvinnor förtrycks inte enbart utifrån kategorin kvinna, utan även utifrån etnicitet, klass och 
sexualitet, vilket således en gemensam kamp också måste handla om. Istället för systerskap talar 
Mohanty om en feministisk koalition eller en feministisk solidaritet, genom vilken fokus ska ligga 
på just skärningspunkter som etnicitet och klass.127  
 
Yuval-Davis poängterar dock att om alla identiteter ska ses som skapade och om hänsyn ska tas 
till alla olikheter såsom etnicitet och klass, landar man i tanken att ”alla är olika”, vilket motiverar 
frågan huruvida det då överhuvudtaget är möjligt att föra en gemensam kamp för kvinnor, vilket 
kan sägas vara grundtanken med feminismen. Yuval-Davis hänvisar till och håller även med 
Gayatri Charavorty Spivak, som menar att även om man anser att identiteter skapas och 
konstrueras, behöver det inte leda till att tanken måste verka på detta sätt i praktiken.128 Här blir 
Haraways begrepp situated knowledge användbart som ett feministiskt redskap, genom vilket 
kunskap positioneras och lokaliseras, samt medför möjlighet att se till olika kvinnors situation 
och livsvillkor. Genom reflexivitet, kan medvetenhet skapas om den egna personens situation 
och perspektiv, vilket även gör det möjligt att se till andra människors situationer. Det viktiga är 
att skapa medvetenhet kring historiska förändringar samt vara flexibel i tankesätt kring kategorier 
och grupper, så att exkluderande av grupper inom politiken undviks. Olikheter mellan kvinnor 

                                                 
124 Nira Yuval-Davis, Gender and Nation (London Sage, 1997), s. 124 
125 Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser (Stockholm, TankeKraft Förlag, 2006), s. 99 
126 Ibid. s. 132 
127 Ibid. s. 136 
128 Nira Yuval-Davis, Gender and Nation (London, Sage, 1997), s. 126 
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måste medvetandegöras och uppmärksammas.129 På detta sätt kan partikulära behov 
tillfredsställas i en global värld, med hjälp av universella rättigheter. 
 
Denna studie har gjorts under relativt kort tid, vilket begränsade dess omfattning. Den visade 
dock på att svårigheter uppstår när Kvinnokonventionens universella framtoning ska tillämpas i 
specifika kontexter. Med framtida studier i åtanke, skulle det vara intressant att göra en mer 
omfattande studie med både skuggrapporter och länders officiella rapporter inkluderade, ur en 
komparativ aspekt, för att få en mer omfattande helhetsbild av situationen vilket skulle kunna ge 
större inblick i den aktuella problematiken och klargöra vad svårigheterna består i, mer konkret. 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är undersöka hur dagens internationella jämställdhetsarbete fungerar 
utifrån problematiken kring universalism och partikularism, med fokus på den spänning som 
uppstår när FN: s Kvinnokonventionen ska implementeras i lokala samhällen med dess olika syn 
på kvinnors rättigheter och feminism. Genom att studera hur två länder, i detta fall Sverige och 
Namibia, utifrån olika förutsättningar arbetar med jämställdhet utifrån Kvinnokonventionen, 
kommer dagens internationella jämställdhetsarbete att belysas. Studien är således en 
exempelstudie. Det empiriska materialet utgörs av frivilligorganisationers skuggrapporter som kan 
förklaras som parallellrapporter till de officiella rapporter som varje lands regering vart fjärde år 
är skyldiga att lämna in för att visa hur de följt Kvinnokonventionens rekommendationer.  
 
Studien är en textanalys med metodologisk utgångspunkt i diskursanalys. Med utgångspunkt i 
tidigare forskning, har begrepp från dessa studier använts som fruktbara analysverktyg 
tillsammans med begreppen universalism och partikularism. Genom dessa har olika diskurser 
tydliggjorts. Med hjälp av relevanta teorier utifrån postkolonialism, postmodernism, och 
postfeminism har dessa diskurser satts i sammanhang som utifrån problematiken kring 
universalism och partikularism, visat på komplexa svårigheter kring bland annat religion, 
lagstiftning, västvärldens företräde framför syd/öst, demokrati och jämställdhet.  
 
Analysen visar bland annat hur partikularism framträder genom användningen av olika begrepp 
och hur dessa görs självklara i specifika kontexter, hur värderingar grundade i religion och kultur 
hamnar i motsättning med universella lagar, där en skepticism mot väst, samt mäns överordning 
kvinnor ständigt är närvarande. Universalism framkommer tydligt i resonemang som utifrån 
Kvinnokonventionen rör demokrati och jämställdhet samt sekularitet. Motsättningar blir således 
tydliga mellan partikulära förutsättningar och universella rättigheter och lagar. 
 

                                                 
129 Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 
Perspective”, Feminist Studies, Vol. 14, No. 3, (Autumn, 1988), s. 581 
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