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'We are making progress but very slowly." Upphov: WEF

Reell jamstalldhet finns inte i
det mest jamstallda av lander
2013-11-08 I Helle Lyrstrand Larssen

EKOHOMI Nyligen slapptes arets rapport fran World Economic Forum
dar jamstalldheten I varlden mats. Island trumpetades aterlgen ut
som varldens mest jamstallda land. Men ar den har typen av

matningar bara av godo eller kan de riskera att skapa falska
sjatvbilder? Feministlskt Perspektlv tar tempen pa fragan.

Varje ar publiceras en mangd rapporter som pa olika satt mater

jamstalldheten och kvinnors villkor i varlden. Rapportema anvands inte

sallan i media for att annonsera ut vflket land som ar varldens mest

jamstalla i ar.

Feministiskt Perspektiv har fragat tva aktorer inom jamstalldhetsomradet;

Carolina Wennerholm som ar jamstalldhetsspecialist pa Sida och

Mikael Gustafsson (V) som ar ordforande i jamstalldhetsutskottet pa

Europaparlamentet om och hur de anvander sig av

ja'mstalldhetsmatnmgar. Bada tva ser sava'I fordelar som risker med

jamstalldhetsmatningar. En tydlig fordel ar att matningarna ger synligbet

at fragan och skapar debatt och att statistik ar anvandbart som argument.

- Det viktiga med dessa ar ju att de kan starta en diskussion. Personligen

behover jag ju inte lasa dessa index for att begripa att vi lever i ett

patriarkat. Det ser jag anda, nar jag tittar mig omkring i varlden. Men de

kan ge mig styrka nar jag argumenterar med manniskor som inte ar lika

overtygade som jag. Visst finns det manniskor som da hragasatter indexet,

kallorna och metodema. Men aVen om man gor det sa vacks fragan om

jamstalldhet meHan konen, sager Mikael Gustafsson.

Aven Carolina Wennerholm anvander matningarna framforallt som

underlag for argument.

- De fyller en viktig funktion och det ar viktigt att de finns, de ger

jamstalldhet och kvinnors villkor synlighet. Vi anvander dem nar det ar

strategiskt bra, for att lyfta fram en sarskild vinkel.

Viktigt med bred analys
Wennerholm tycker overlag att det ar bra med ett statistiskt underlag i

form av matningar som dessa. Manga beslutsfattare fattar inte beslut om

de inte har statistiskt underlag, menar hon.

Bada tva betonar dock vikten av att inte betrakta matningarna som

sanningar, utan att handskas med materialet med forsiktighet.

- Det ar viktigt att man anva'nder matningarna klokt och nyanserat. Vi ser

dem inte som en sanning. Men om ett land har hoppat upp tva pinnhal pa
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en lista sa betyder del ju nagonting, aven om det inte sager allt. Man ska

garna anvanda sig av flera matningar och koppla dem till en bredare

analys. Det ar viktigt att anvanda sig av olika kallor, sager Wennerholm.

Mikael Gustafsson haller med om att man ska akta sig for att bettakta

dessa indikatorer som sanningar, utan hantera dem med forsiktighet och i

ett storre perspektiv. Han tar World Economic Forums matning som

exempel, som visar att Island ligger i topp i listan, i ar igen.

- Da far man intryck av att Island bar infort jamstalldhet. Och sa ar det ju

inte, och darmed kan det bli problem, sager ban.

Varje matning en pusselbit
Generellt sett s§ bar Carolina Wennerholm storst fortroende for
Varldsbankens statistik. Hon menar att de lagger mycket arbete pa

underlaget.

- Nar de val presenterar en siffra s^ har jag stort fartroende for det.

Varldsbankens matning Women, business and the km inkluderar 143

lander i sin rapport. Bara 15 av dessa 143 lander har lagstiftning som inte

ar diskriminerande, enligt matningens index. Ett av dessa lander ar

Spanien.

- Men det vet vi ju att kvinnor i Spanien har jattetuffa viflkor, Sa det ar

ytterligare ett exempel pa hur lite man kan fa veta om ett land genom en

enda matning, sager Wennerholm.

Darfor vfll hon slanga ett oga p§ flera olika matningar, eftersom de

presenterar olika typer av underlag. Hon anvander sig ofta av FN:s

matning I'XDP Gender Development Index, inte minst for att gora breda

analyser av ett land.

Dessutom far hon en annan pusselbit fran matningen fran World

Economic Forumt eftersom den lyfter in andra parametrar; till exempel

naringslivet som ar en viktig arena och som lyfter in makt- och
resursfragor.

Index battre an topplista
Mikael Gustafsson a sin sida fbredrar EU:s matning fran EIGE - Det

europeiska jamstalldhetsinstitutet; Gender equalitj- index, som slapptes i

juni for forsta gangen. Den matningen utgar fran ett index pa 100 som

innebar reel! jamstalldhet. Enligt matningen ligger Europas snitt pa 54

procent. Sverige ligger i topp med 74,3 procent, tatt foljt av Danmark och

Finland. Gustafsson ser fler fordelar med den bar matningen.

- Den berattar for mig att Sverige bar en jamstalldhet pa 74 procent och

alltsa 26 procent kvar till jamstalldhet. Det sager mig mycket mer an

sjalva rankingen om vflket land som ligger hogst, eftersom man felaktigt

kan fa intrycket att det innebar reell jamstalldhet.

Man maste ocksa forhalla sig till att alia dessa olika matningar visar olika

resultat, menar Gustafsson. Tyskland till exempel, ligger hogt upp pa

World Economic Forums matning, pa 146 plats. Men i EIGE:s matning

ligger Tj'skland samre - med 51,6 procent, alltsa under EU-snittet.

- Har tycker jag ocksa att EIGE har ett battre matinstrument. Har tar man

ocksa hansyn till strukturell diskriminering som till exempel obetalt

arbete, vilket slar mot Tysklands resultat och ger en annan bud av laget av

ja'mstalidheten i landet.

Finns det nagon risk att den har typen av undersokningar doljer
problem, eller skapar falska sjalvbilder?

- Ja absolut, sager Wennerholm. Nar jag a'r ute och reser i

utvecklingslander moter jag ofta pastaendet att det ar sa fantastiskt i

Sverige, oftabaserat pa just den har typen av matningar. Och det arju

riktigt i nagon m3n. Samtidigt som det fortfarande finns stora utmaningar

bar, inte minst det utbredda valdet mot kvinnor, det ar ocksa nagot som

inte syns i dessa matningar.
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