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Abstract 

In the summer of 2015, the Swedish parliamentary committee KEX published 

their final report on how to sharpen the control of Swedish arms sales to non-

democratic states. A year earlier, Sweden’s Minister for foreign affairs Margot 

Wallstrom announced the newly appointed government’s decision to formulate a 

feminist foreign policy. 

The aim of this thesis is to examine whether proposed policies are formulated 

in accordance with the feminist ambition of the Swedish government. The main 

study of this paper is a certain democracy criteria, being presented as the key 

proposal of the KEX-investigation, on how to sharpen the control of arms sales. 

Through the use of idea analysis, in two consecutive steps, this paper initially 

examines the feminist nature of the Swedish foreign policy, describing speeches 

held by Ms Wallstrom. In comparing them to the ideal types of liberal feminism 

and socialist feminism, the analysis concludes that the foreign policy bears a 

greater resemblance with the features of the liberal feminist position. 

In examining how the democracy criteria is formulated, the conclusion is that it 

barely stresses the feminist ambition. 

A concluding discussion, based on a Feminist security studies approach places 

the understanding of arms deals in a broader feminist context. 

 

Nyckelord: feministisk utrikespolitik, KEX-utredningen, vapenexport, 

liberalfeminism, socialistisk feminism 

Antal ord: 9290
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1 Inledning 

I början av oktober 2014 tillkännagav den då nyblivna socialdemokratiska 

utrikesministern Margot Wallström hennes regerings ambition om att föra en 

feministisk utrikespolitik (SR, 2014). Fokus skulle ligga på frågor rörande 

kvinnor, fred och säkerhet. Trots att den feministiska ansatsen hyllades, skapade 

den samtidigt en viss förvirring, för vad skulle en feministisk utrikespolitik 

innebära mer konkret? Hur skulle den se ut i praktiken? Efter ett drygt år med 

feministisk utrikespolitik är det nu möjligt att blicka tillbaka på och granska 

regeringens faktiska ageranden och ställningstaganden.  

I slutet av juni 2015 överlämnade den parlamentariska Krigsmaterielexport-

översynskommittén (KEX) sitt slutbetänkande till regeringen. Kommittén har 

sedan 2012 haft i uppdrag att utreda den svenska exportkontrollen av 

krigsmateriel och presentera förslag till en ny krigsmateriellagstiftning, med 

avsikt att skärpa kontrollen gentemot icke-demokratier. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida regeringens 

feministiska satsning i utrikespolitiken återspeglas i de politiska förslag till 

lagstiftning som framförs och eventuellt aktualiseras. I förevarande uppsats ligger 

fokus närmare bestämt på den så kallade KEX-utredningen – som behandlar 

frågan om vapenexport – i vilken ett demokratikriterium har framhållits som ett 

huvudsakligt förslag för att skärpa exportkontrollen. 

För att tillgodose syftet om att avgöra huruvida utredningens innehåll 

återspeglar en sådan feministisk satsning kommer undersökningen att delas upp i 

två ansatser. Inledningsvis ämnar jag i uppsatsen ta mig an en underliggande 

ambition att reda ut regeringens utrikespolitiska budskap mot bakgrund av den 

feministiska teoribildningen i sig, för att kunna ta ställning till vilken sorts 

feminism utrikespolitiken bär drag av. 

Efter att ha klargjort den feministiska inriktningen på den utrikespolitiska 

satsningen ämnar jag sedan granska huruvida KEX-utredningen, i det föreslagna 

demokratikriteriet, kan anses vara formulerad i enlighet med de mål som 

utrikespolitiken, genom sin feministiska ambition, strävar efter att uppfylla. 

För att på bästa sätt angripa problemet kommer jag att arbeta kring 

frågeställningen: 

 

Återspeglas regeringens feministiska utrikespolitik i den svenska vapenexporten? 
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En utvecklande följdfråga som avslutningsvis kommer att lyftas för diskussion är 

hur man kan förstå ett område som vapenexport i ett vidare feministiskt 

forskningssammanhang. Som underlag för diskussionen kommer en kort 

redogörelse för feministiska säkerhetsstudier att användas. Syftet är att ge en 

grund för den slutsats som framkommer. Jag syftar inte till att i uppsatsen erbjuda 

en djupgående analys av forskningsfältet, utan kommer istället använda det för att 

befrämja slutsatsen. 

Så som frågeställningen är formulerad antas utrikespolitiken faktiskt vara av 

feministisk karaktär. Detta i sig behöver inte vara problematiskt eftersom det inte 

är den feministiska teoribildningen som ligger till grund för regeringens nya 

satsning som har ifrågasatts, till följd av att ambitionen om att föra en feministisk 

utrikespolitik tillkännagavs. Det som kan ifrågasättas är formen för den och på 

vilket sätt den är tänkt att komma till uttryck. Det föranleder således den 

inledande ansatsen att klargöra vilken feminism den utrikespolitiska satsningen i 

huvudsak efterliknar. 

Det principiellt intressanta med denna undersökning är att vapenexport utgör 

en politisk fråga som vid första anblick inte nödvändigtvis förväntas kunna vara 

förenlig med feministiska värden. Beroende på vilken typ av feminism regeringen 

hämtat inspiration från att grunda sin utrikespolitik på, kan detta stämma i större 

eller mindre utsträckning. Det allmänna intresset föreligger med andra ord i det 

faktum att analysen kan tillämpas även på andra politiska områden. 

1.2 Disposition 

Med tanke på undersökningens tvåfaldiga ansats för att uppnå syftet med 

uppsatsen och besvara forskningsfrågan följer här ett förtydligande av upplägget. 

Ovan har en kort inledning tillsammans med det forskningsproblem och 

frågeställning uppsatsen söker ta sig an, presenterats. 

I det andra kapitlet kommer jag att redogöra för valet av metod och 

analysverktyg samt att presentera det material som ligger till grund för 

undersökningen tillsammans med de avgränsningar jag ställt upp för att den ska 

rymmas inom ramen för kandidatuppsatsen. 

Det tredje kapitlet behandlar de teoretiska perspektiv som undersökningen 

kommer förhålla sig till. Efter en övergripande inledning om feminism i allmänhet 

presenteras de två inriktningarna liberalfeminism och socialistisk feminism mer i 

detalj. Utifrån inriktningarna utformas två idealtyper, vilka – genom att framhålla 

normer och principer som genomsyrar inriktningarna – erbjuder ”glasögon” som 

kommer att bistå till att synliggöra karaktären av de feministiska dragen i 

regeringens utrikespolitik. 

I teorikapitlet följer vidare en kort redogörelse för forskningsfältet feministiska 

säkerhetsstudier med avsikt att presentera det kritiska förhållningssätt som 

karaktäriserar fältets syn på frågor om säkerhet inom internationella relationer. 
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Kapitel fyra presenterar ett urval av tal som kommer att ligga till grund för analys 

av regeringens feministiska ambition. Med hjälp av de två idealtyperna kommer 

jag att dra en generell slutsats om vilken sorts feminism politiken skulle kunna 

tänkas följa i allmänhet. 

Granskningen av KEX-utredningen i det femte kapitlet utgår från den 

feministiska inriktning som undersökningens första ansats, i kapitel fyra, kommer 

fram till att utrikespolitiken bär drag av. Som en andra ansats syftar 

undersökningen här till att granska huruvida utredningen är formulerad i enlighet 

med regeringens uttalade feministiska mål med utrikespolitiken. Mer om 

avgränsningarna för utredningen klargörs i kapitel 2.2. 

Mot bakgrund av dessa ansatser kommer undersökningen att mynna ut i en 

diskussion kring hur man kan förstå vapenexport inom ett område som just 

feminism. Med hjälp av feministiska säkerhetsstudier söker denna studie 

avslutningsvis placera problemområdet i ett anpassat feministiskt forsknings-

sammanhang, för att belysa hur man kan förstå hur ett område som vapenexport 

passar in i en feministisk utrikespolitik. 
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2 Metod 

I syfte att undersöka forskningsproblemet och besvara frågeställningen kommer 

undersökningen i två, på varandra följande, steg att använda sig av en idéanalytisk 

metod. Efter att ha klarlagt hur utrikespolitikens feministiska ambition skulle 

kunna förstås, genomförs en kritisk granskning av den valda utredningen. 

Granskningen ämnar jämföra utvalda delar av utredningens innehåll och 

utformning mot den ambition som regeringens politik formulerar, med 

utgångspunkt i de feministiska värden och normer de vill framhäva. Syftet är att 

beskriva det innehåll som de olika budskapen vill förmedla och undersöka 

huruvida de är i linje med varandra, för att granska ifall föreslagen politik i 

praktiken grundas på de politiska värderingar som regeringen vill framhålla i 

teorin. 

2.1 Idéanalys 

Med tanke på hur politiska idéer och föreställningar låter påverka människors 

övertygelser och förståelse för omvärlden, är det av intresse att granska och 

analysera de budskap av sådant innehåll som framförs (Beckman 2007: 9). 

Syftet med en idéanalys beror i grunden på forskarens avsikt, men 

övergripande är de tre till antalet, nämligen: att beskriva, förklara eller att ta 

ställning till ett visst material (Beckman 2007: 14). Eftersom min avsikt är att 

beskriva och tolka ett urval av tal och tillkännagivanden utifrån deras innebörd 

kommer denna undersökning, i dess första ansats, att ha ett beskrivande syfte.  

Eftersom jag framför allt är intresserad av de politiska budskapens innebörd i 

termer av de idéer som ges uttryck för, snarare än kontexten ur vilken idéerna 

uppkom från, kommer denna idéanalytiska undersökning att vara idécentrerad. 

Alternativet hade varit en aktörscentrerad, men med tanke på att undersökningen 

inte intresserar sig för vare sig aktören bakom budskapen eller att förklara hur de 

uppkom skulle ett sådant fokus te sig direkt olämpligt. (Beckman 2005: 17) 

2.1.1 Idealtyper 

I syfte att kunna göra distinktioner och möjliggöra kategoriserande av det material 

undersökningen ämnar studera, är det lämpligt att utforma ett analysverktyg 

(Beckman 2005: 20). För att kunna analysera och precisera materialet i denna 

undersökning kommer jag att använda mig av idealtyper som analysverktyg. 
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Beckman förklarar att en idealtyp kan liknas vid en sorts tankekonstruktion med 

syftet att fånga in väsentliga egenskaper hos en ståndpunkt eller ideologi. I 

utformandet av en idealtyp renodlas de idéer som utmärker en ideologi och 

analysverktyget hjälper därigenom till att förtydliga dess innebörd (2005:28). 

Idealtypen blir en sorts extrembild, i förhållande till vilket det politiska 

budskap som undersöks kan placeras, för att avgöra hur nära eller långt ifrån det 

återfinns. Som extrembild är idealtypen dock utan exakt motsvarighet i verklighet. 

På så sätt är den snarare tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att tydliggöra 

skillnader som kan anses vara av väsentlig karaktär, än att utgöra en bra 

beskrivning av faktiska existerande budskap (2005, s.28-29) 

För denna undersökning kommer två idealtyper att utformas: en för 

liberalfeminism och en för socialistisk feminism. 

Dessa kommer – genom att klarlägga vad de framhåller som eftersträvansvärt 

och hur de ämnar uppnå det – att utgöra jämförelseobjekt för att underlätta 

urskiljandet av vilken inriktning som kan tänkas ligga till grund för den 

feministiska ambitionen i regeringens utrikespolitik. 

2.2 Material och avgränsningar 

Materialet i undersökningens första ansats kommer att omfatta två 

tillkännagivanden och ett begränsat antal politiska tal av utrikesminister Margot 

Wallström, som på olika sätt ger uttryck för den feministiska ambitionen hos 

regeringen. Valet av just detta material motiveras av att de samtliga återfinns på 

regeringens hemsida under sökordet feministisk utrikespolitik och således utgör 

tydliga exempel på vad regeringen faktiskt söker uppnå med deras nya satsning. 

De tre talen omnämns vidare i slutet av Utrikesförvaltningens handlingsplan, som 

redogör för hur den feministiska utrikespolitiken har bedrivits, 2014-2015, där de 

samtliga beskrivs som ”stora tal” och att de ”har huvudsakligen handlat om den 

feministiska utrikespolitiken” (2015: 25).  

Det första tillkännagivandet är 2015 års Utrikesdeklaration, i vilken Margot 

Wallström presenterar de huvudsakliga mål som är tänkta att forma den 

feministiska utrikespolitiken. Även om den framhäver vissa konkreta steg för att 

uppnå målen utgör den alltjämt en mer abstrakt inledning på regeringens 

utrikespolitiska handlande. 

Det andra tillkännagivandet är den nyligen offentliggjorda handlingsplanen för 

utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken. Den 

presenterar bland annat sex stycken långsiktiga målsättningar med regeringens 

feministiska ambition. Till skillnad från utrikesdeklarationen utgör denna alltså en 

något mer konkret föreställning om hur arbetet för en feministisk utrikespolitik 

kan te sig i praktiken. 

Utdragen från de tre talen, av utrikesminister Wallström, är omsorgsfullt valda 

utifrån att de alla i någon mån redogjort för den feministiska utrikespolitiken och 

inte endast omnämnt den. 
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Med tanke på att materialet sträcker sig från att först behandla ambitionen på ett 

teoretiskt idéstadium till att låta den omsättas genom en konkret handlingsplan 

anser jag dem vara representativa för analys. 

Det material som utgör undersökningens andra ansats är den så kallade KEX-

utredningen. Som en publicerad utredning utgör den ett konkret förslag på möjlig 

lagstiftning som Sveriges regering ska välja att ta ställning till. Med tanke på 

utredningens omfattning är det huvudsakligen det demokratikriterium som 

kommittén presenterar som ett av de förslag de finner önskvärda att lagstifta 

kring, som kommer att granskas. 

Gemensamt för allt material är att jag, med hänsyn till uppsatsens textuella 

ramar, valt ut de väsentliga delar som i synnerhet ansetts vara av intresse för 

granskning. Rörande talen och tillkännagivandena är det alltså de delar som ger 

uttryck för den feministiska ambitionen mer i detalj; vad regeringen vill uppnå 

och hur de planerar på att gå till väga. 



 

 7 

3 Teori 

I detta kapitel följer en presentation av de teoretiska perspektiv som ligger till 

grund för undersökningens idéanalytiska ansats. Inledningsvis följer en 

övergripande redogörelse för den feministiska teorin och dess generella mål. 

Därefter presenteras två av teorins huvudinriktningar, vilka kommer användas för 

att skapa de idealtyper som regeringens feministiska ambition kommer jämföras 

med, för att avgöra vilken inriktning den huvudsakligen bär drag av. 

Vidare följer sedan en kort redogörelse för det akademiska fältet feministiska 

säkerhetsstudier, vilket – som nämnt i avsnittet om undersökningens syfte – 

kommer att utgöra ett mindre diskussionsunderlag för hur man kan förstå ett 

område som vapenexport ur ett feministiskt perspektiv. 

3.1 Teoretiska perspektiv 

Betecknandet av regeringens utrikespolitik som feministisk har orsakat förvirring, 

inte enbart på grund av att den praktiska innebörden av en sådan ambition 

inledningsvis inte konkretiserades, utan även för att hela tanketraditionen i sig kan 

förgrenas och betona olika värden som särskilt viktiga. 

Lena Gemzöe skriver i sin bok Feminism (2014) att en indelning av feminism i 

olika inriktningar är användbar dels eftersom de på olika sätt speglar historiska 

skeenden i idéutvecklingen och dels för att de betonar olika dimensioner av 

förhållandet mellan könen (2014: 15) Trots en indelning presenterar Gemzöe en 

generell definition som kan tänkas utgöra en kärna för tanketraditionen i stort, 

nämligen: 

 

1. Att kvinnor är underordnade män. 

2. Att detta förhållande bör ändras. 

 

En definition som denna menar Gemzöe ringar in det innehåll som är gemensamt 

för feminismens olika inriktningar samt att den antyder en kritisk hållning i teorin, 

eftersom den förespråkar förändring av rådande förhållanden. (2014: s.16-17) 

Definitionen är dock inte uttömmande utan tämligen vag. Den klargör inte hur 

eller varför kvinnor är underordnade män och inte heller det faktum att det 

faktiskt finns kvinnor med makt och män i underordnad ställning till kvinnor. 

Dess syfte är dock att fungera just som ett generellt grundantagande som de olika 

inriktningarna kan anses enas kring. 

Valet av de två inriktningar som nedan, mer i detalj, kommer att redogöras för 

motiveras dels av att de utgör två av feminismens större grenar, dels av att de 



 

 8 

inspirerats av två av framstående ideologier: liberalismen och socialismen – den 

senare sprungen ur marxismen. 

Valet av liberalfeminismen grundar sig även i det faktum att den ofta betecknas 

som en sorts ”mainstream”-feminism eller ”sunt-förnuft-feminism” genom att 

förhålla sig relativt generellt till den övergripande feminismens grundantagande. 

(Bryson 2003: s. 139-140) Det är en feminism som på inte allt för djupgående 

utan tämligen greppbart sätt tar sig an frågan om kvinnans ställning i förhållande 

till mannen och som således kan tänkas ha inspirerat utformandet av regeringens 

utrikespolitik. 

Valet av den socialistiska feminismen har delvis att göra med att det är 

Socialdemokraterna som med hänsyn till sin ideologiska grund i socialismen. För 

tillfället befinner de sig i regeringsställning, i koalition med Miljöpartiet och med 

Vänsterpartiet som stödparti såväl som i opposition.  

Det är som en mellanliggande inriktning mellan de två något mer extrema 

inriktningarna radikalfeminism och traditionell marxistisk feminism – mindre 

radikal än radikalfeminismen men mer vidsträckt än den marxistiska feminismen. 

En preliminär bedömning antyder vidare att ambitionen för regeringens 

utrikespolitik inte ter sig allt för radikal, varför två något mindre progressiva 

inriktningar valts som jämförelseobjekt. De kommer därför att fungera som 

bakgrund, mot vilken urvalet av politiska tal och tillkännagivanden kommer att 

ställas för analys. 

3.1.1 Liberalfeministisk teori 

Liberalfeminismen är sprungen ur 1800-talsideologin liberalism, som hävdade 

alla människors lika värde och individens grundläggande friheter och rättigheter. 

Där den klassiska liberalismen förde fram argument om att öka individers fri- och 

rättigheter i allmänhet sökte, med andra ord, liberalfeminister – som i en 

förlängning av den ursprungliga ideologin – att öka desamma fast för kvinnor i 

synnerhet. (Gemzöe 2014: s. 34-35) 

Det huvudsakliga målet för inriktningen har således varit ett jämlikt 

tillskrivande av liberala principer för kvinnor och män. Det är ett mål som 

liberalfeminister kämpat för sedan 1800-talet och som gått från frågor om lika 

rösträtt och rätt till att äga fastigheter, där man ställde sig mot att lagen 

diskriminerade mellan könen, till att senare röra rätt till utbildning och idag frågor 

som graviditetsförmåner för kvinnliga arbetare och mödraledighet, där lagstiftning 

anses kunna förhindra diskriminering. (Jaggar 1983: 35) Liberalfeminismen 

kräver därmed lika rätt inför lagen och menar att ett samhälle där alla har 

möjligheter att vara individer också är ett jämställt samhälle. 

Synen på förhållandet mellan mannen och kvinnan är således att de i grunden 

är lika. Den liberala teorin betraktar människan som en rationell aktör och vilar på 

uppfattningen att alla människor, hela tiden, överallt, har en gemensam mänsklig 

natur, oberoende av kroppsliga skillnader. (Jaggar 1983: 32) Denna 

grundläggande natur kännetecknas av förnuftskapaciteten. Tack vare en likvärdig 

potential för förnuftigt agerande, och därigenom individuellt självbestämmande, 



 

 9 

anser liberalfeminismen att kvinnor och män skall ha samma tillgång till 

medborgerliga rättigheter. Kvinnan ska därför heller inte uteslutas från att nyttja 

denna kapacitet inom vare sig offentlig verksamhet eller politiskt arbete. (Gemzöe 

2014: 41) 

Liberalfeminismen utmanar varken kapitalismen, patriarkatet eller någon 

annan samhällsstruktur, utan söker att undanröja de barriärer som förhindrar 

kvinnor att verka effektivt i det offentliga livet, på lika villkor vid sidan om män. 

Den vill eliminera könsbaserad diskriminering inom alla områden och garantera 

kvinnor lika möjligheter att följa sina intressen. Genom att betrakta människan 

som en rationell aktör ligger tillvägagångssättet i grund och botten i att utbilda 

allmänheten om det irrationella som är diskriminerandet av kvinnor. Förändrade 

attityder om föreställningen av kvinnan kommer i det långa loppet att leda till 

jämlikhet. (Jaggar 1983: 181) 

Kritik mot den liberala, så kallade ”mainstream”-feminismen har riktats av 

bland andra postkoloniala feminister och black feminism-rörelser, som hävdar att 

inriktningen framför allt beaktar vita medelklasskvinnor och deras bekymmer, 

medan den utelämnar de hos kvinnor med andra ursprung, kulturer eller 

klasstillhörigheter. 

Kritiker avfärdar även inriktningens ”add women and stirr”-strategi som 

lösning på problemet med kvinnors frånvaro, alltså att jämlikhet mellan män och 

kvinnor kan nås genom det enkla adderandet av kvinnor. (Steans 2006: 12) 

Samtidigt finns det de som, till försvar för liberalfeminismen, hävdar att 

tillförseln av kvinnor till mansdominerade områden och beslutsfattande roller 

faktiskt gör skillnad. Det förändrar dels inställningen om kvinnors förmåga, dels 

inställningen om vilka frågor beslutsfattare bör adressera. (Hudson m fl. 2012: 

148) 

3.1.2 Socialistisk feministisk teori 

Likt liberalfeminismen växte även den socialistiska feminismen fram under 

feminismens första våg, då som en produkt av den marxistiska ideologin, varför 

den emellanåt betecknas som marxism/socialistisk feminism. Under 60- och 70-

talet kom den genom feminismens andra våg att träda fram på nytt, till följd av ett 

uppsving av socialistiska idéer. Denna gång skedde det dock med något anpassade 

insikter efter att radikalfeminismens framväxt belyst marxismens bristfälliga 

förståelse för förtryckets omfattning. (Gemzöe 2014: s. 33, 70) 

Den socialistiska feminismen bygger i grunden på den marxistiska traditionen 

att framhålla ekonomiska ojämlikheter mellan kvinnor och män. Kapitalismen 

kopplas i sin tur samman med patriarkatet för att belysa hur könshierarkin verkar 

på arbetsplatsen såväl som i hemmet – genom arbete utanför den traditionella 

marknaden – och att förtrycket genomsyrar de båda maktinstitutionerna. (Runyan 

& Peterson 2013: 76) 

Med andra ord avfärdar den socialistiska feminismen å ena sidan den 

marxistiska idén om att förtrycket mot kvinnor i huvudsak bör tillskrivas det 

ekonomiska systemet enbart; det könsbaserade förtrycket mot kvinnor ska inte 
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behandlas sekundärt. Olikt radikalfeminismen, å den andra, vill den socialistiska 

feminismen dock inte heller frånse det ekonomiska systemets förtryck. Istället 

likställs det könsbaserade förtrycket med det ekonomiska förtrycket och för att 

förklara kvinnans ställning måste man ta hänsyn till dem båda. 

Allison Jaggar skriver att det övergripande målet med den socialistiska 

feminismen är att störta den sociala ordning som är det kapitalistiska patriarkatet, 

i vilket kvinnor lider av en sorts förfrämligande, vid sidan av män. 

Tillvägagångssättet för detta sker genom stöd till socialistiska organisationer och 

genom bildandet av självständiga kvinnorörelser med det enskilda syftet att 

tillintetgöra kapitalismen och den manliga dominansen. Detta sker till förmån för 

ett idealsamhälle där ”manlighet” och ”kvinnlighet” är socialt irrelevanta med 

målet av total integration mellan könen. (1983: s. 329-330) 

Till skillnad från den liberalfeministiska idéinriktningen, som relativt ytligt 

betraktar skillnader mellan människor, erkänner den socialistiska feminismen 

skillnader i allt från ålder till kön, klass, nationalitet, ras och ursprung. (Jaggar 

1983: 126) 

Vad gäller förhållandet mellan mannen och kvinnan betraktar den socialistiska 

feminismen människor som abstrakta och könlösa individer, där kvinnor är 

omöjliga att skilja från män. Samtidigt betraktas kvinnan inte heller som 

väsentligt olik mannen, utan istället hävdas att kvinnan i grund och botten 

definieras av de sociala relationer hon lever i. (Jaggar 1983: 130) 

Med tanke på att förtrycket mot kvinnor är inneboende i de två 

maktinstitutionerna kapitalismen och patriarkatet hävdar den socialistiska 

feminismen att dessa två måste upplösas. För att övervinna förtrycket, realisera 

kvinnors frigörelse och närma sig målet med jämlikhet mellan kvinnor och män 

strävar därmed den socialistiska feminismen efter avskaffandet av klass och kön. 

(Jaggar 1983: 318)  

Den socialistiska feminismen hävdar alltså att varje fråga är en kvinnofråga, 

liksom varje fråga därtill även innefattar ras- och klassinnebörder. Allison Jaggar 

förklarar det som att fråga hur en viss sedvana eller institution påverkar kvinnor 

skiljer sig från att fråga hur densamma påverkar arbetarklassen eller till och med 

en nation som helhet. (1983: 340) 

Kritik mot den socialistiska feminismen ligger bland annat i det, att även om 

man skulle nå ett tillstånd av full jämlikhet innebär det inte automatiskt att alla 

skulle må bra. Om något som kan uppfattas som ett förtryck inte nödvändigtvis 

upplevs som det, är det då ett förtryck? 

3.1.3 Feministiska idealtyper 

Nedan presenteras den analysapparat som ligger till grund för analysen av 

regeringens feministiska ambition i utrikespolitiken. Idealtyperna har utformats 

utifrån de två teoriinriktningarna presenterade ovan och syftar till att generellt 

klarlägga inriktningarnas respektive syn på förhållandet mellan könen, vad som 

anses eftersträvansvärt och hur man ska uppnå det. 
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Liberalfeminism 

 

Socialistisk feminism 

 

Jämställdhet mellan könen: ökade 

rättigheter och möjligheter för kvinnor att 

på lika villkor leva jämbördigt vid sidan av 

män. 

Jämställdhet mellan könen: kvinnors 

frigörande från manlig dominans och en 

sammansmältning av föreställningen om 

kön 

Kvinnor och män är fundamentalt lika – de 

två könen har samma förnuftskapacitet, 

vilket ligger i den mänskliga naturen. 

Kvinnan är vare sig fundamentalt lik eller 

olik mannen utan definieras genom de 

sociala relationer hon ingår i. 

Kvinnors underordnade ställning förklaras 

av att de genom historien uteslutits från 

offentligheten och den politiska sfären. 

Kvinnor upplever ett förtryck från de två 

maktinstitutionerna kapitalismen och 

patriarkatet – ett ekonomiskt respektive 

könsbaserat förtryck. 

- Kvinnor och män ska stå lika inför lagen 

- Könsbaserad diskriminering ska 

förbjudas och kan förebyggas genom 

lagstiftning 

- utbildning och ändrade attityder främjar 

kvinnans ställning i förhållande till 

mannen  

- Kapitalismen och patriarkatet måste 

genomgå socialistisk reform och 

därigenom avvecklas. Först då kommer 

kvinnor och män vara helt jämställda. 

- Kollektiva ansträngningar för att störta 

det ekonomiska systemet kommer i 

slutändan att gagna kvinnor. 

Individfokus Kollektivt fokus 

Jämställdhet, frihet, representation, 

självbestämmande, utbildning 

Jämställdhet, ekonomiskt och könsbaserat 

förtryck, kapitalismen, patriarkatet, 

kvinnors frigörelse 

3.1.4 Feministiska säkerhetsstudier 

Inom det feministiska studiet av internationella relationer har vissa delar kommit 

att bli mer ämnesfokuserade, där ett exempel är delfältet feministiska 

säkerhetsstudier (FSS). En uppdelning och fokuserande av detta slag tjänar syftet 

att de bryggar kommunikation mellan en feministisk syn på internationella 

relationer och huvudströmningen generellt, i specifika frågor. Arbete inom FSS 

återfinns med andra ord under säkerhetsstudier i en mer allmän bemärkelse. 

(Tickner & Sjoberg 2011: 234) 

Feministiska säkerhetsstudier söker bredda diskurser och söka alternativa 

sanningar genom att inte alltid ta väletablerade sådana för givet. Christine 

Sylvester argumenterar i sin bok War as Experience (2013) – med avstamp i verk 

av andra feministiska forskare inom forskningsområdet internationella relationer – 

för att fältet måste börja betona upplevelser av krig, snarare än att enbart fokusera 

på abstrakta aktörer, kanske främst i form av stater, och mekanismer, som så länge 

varit i centrum för uppmärksamhet (2013: 112) Vidare nämner hon hur insikten 

om krig som en mängd upplevelser som vardagliga människor tar del av såväl 

fysiskt som känslomässigt och socialt, skulle innebära att man erkänner krig som 

en social aktivitet. (2013: 65) 
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Ett av de huvudsakliga problemen inom FSS är förståelsen för våldets kontinuum 

mellan krig och fred; ett fenomen som uppmärksammats i allt större utsträckning 

allt eftersom våldtäkt kommit att användas som en sorts krigsstrategi (Wibben 

2011: 23). Istället för att betrakta krig som ett skeende med en tydlig start – när 

det första skottet avlossas – och ett tydligt slut – när fredsförhandlingarna har 

skrivits under – syftar feministiska säkerhetsstudier att genom ett genusperspektiv 

söka en alternativ förståelse för vad krig och fred faktiskt innebär. Inte nog med 

att tidsramen inom vilken ett krig utspelar sig är mycket mer komplex än 

traditionella teorier inom studiet av internationella relationer föreslår, sträcker sig 

också krigets påverkan djupare i samhällen och påverkar det vardagliga livet. 

(Sjoberg 2013: 275) 

I sin undersökning av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 ifrågasätter Laura 

Shepherd hur kvinnor inkluderas i globala politiska debatten. Även om det är av 

vikt att formulera strategier för hur man ska skydda kvinnor problematiserar hon 

förekomsten av normer och utmanar den diskurs inom resolutionen talar om 

kvinnor i nöd. (2008: s. 119-120) 

Sammanfattningsvis kan sägas om feministiska säkerhetsstudier att det är ett 

etablerat fält inom studiet av internationella relationer, med en kritisk men 

anpassad syn för hur det är möjligt att föreställa kvinnan i förhållande till mannen 

i olika säkerhetsrelaterade frågor. 
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4 Feministisk utrikespolitik 

I kronologisk ordning kommer de tal och tillkännagivanden som valts som 

underlag för att beskriva regeringens feministiska utrikespolitik, att presenteras. 

Efter varje budskap följer en kort analys, som dels ämnar sammanfatta innehållet, 

dels – mot bakgrund av de båda feministiska idealtyperna – söker utröna och 

belysa vilken inriktning budskapet huvudsakligen bär drag av. 

4.1 Tal – Kvinna till Kvinnas seminarium om 

#femdefenders 

Den 28 november 2014 höll Margot Wallström ett anförande för den icke-statliga 

organisationen Kvinna till Kvinna. Nätverket har som sitt huvudsakliga uppdrag 

att stödja kvinnor i krig och konflikter. Wallströms anförande inkluderade tre 

punkter, varav en behandlade frågan om en feministisk utrikespolitik. Nedan 

följer ett antal utdrag från det avsnittet. 

 

As you might have heard, the Swedish Government will pursue a feminist foreign policy. I have 

started to develop this ambition around three concepts: representation, resources, and respect. 

/…/ If you aim at pursuing a feminist foreign policy, the work must follow two paths when dealing 

with women’s human rights. There are areas where we must aim for prohibition, such as in 

relation to gender-based discrimination, forced marriages and female genital mutilation. 

/…/ Secondly, there are areas where the aim is progress, such as in regard to equal rights to 

inheritance, access to education and health, including sexual and reproductive health and rights. 

These areas are key to women’s empowerment. 

/…/ In all my work as a foreign minister, our policies must be built on the idea of gender equality. 

It’s about having a foreign policy for 100 per cent of the world’s population. It’s about never 

accepting a world in which violence against women is the number one cause of death and 

disability among women. 

 

Inledningsvis i detta första tal presenterar utrikesminister Margot Wallström tre 

koncept; även kända som tre ”R”. I slutet av 2014 och därmed under 

inledningsfasen av arbetet för utrikespolitikens nya inriktning, var dessa: 

representation, resurser och respekt (för kvinnors rättigheter). Redan på detta 

stadie kan man ana vissa liberalfeministiska tendenser i ambitionen, just i viljan 

att stärka kvinnors rättigheter och resurser.  

Wallström fortsätter att tala om kvinnors mänskliga rättigheter och förklarar att 

man måste sikta på dels en förbjudande, dels en utvecklande strävan. Vad som 

måste förbjudas är sådant som könsbaserad diskriminering, tvångsäktenskap och 
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kvinnlig könsstympning. Att lyfta fram lagstiftning som en sorts policyåtgärd för 

att förebygga exempelvis diskriminering är förenligt med den liberal-feministiska 

teoriinriktningen. 

Områden för utveckling är bland andra kvinnors lika rätt till arv samt tillgång 

till utbildning. Allt för att möjliggöra kvinnors egenmakt vid sidan av män. 

Betraktandet av kvinnan som en självständig individ med möjlighet att påverka 

sitt liv är en liberal grundtanke och tillgången till utbildning för kvinnor utgör en 

av liberalfeminismens ursprungliga kampfrågor. 

Ambitionen att låta hela jordens befolkning omfattas av utrikespolitiken skulle 

samtidigt kunna tolkas som socialistisk feministisk i det att den uppbär en sorts 

internationalistisk strävan. 

Till sist talar Wallström om att arbetet måste grundas på idén om gender 

equality. På regeringens hemsida har man översatt begreppet till jämställdhet, 

vilket fortsättningsvis kommer användas i de sammanhang det uppkommer i. 

Om begreppet står att läsa: 

 

”Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att 

forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, 

ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet.” (Regeringen, 2015) 

 

Jämställdhet är förstås något som omfamnas av både liberalfeminismen och 

socialistisk feminism, men där liberalfeminismen förespråkar det genom kunskap 

och förändrade attityder ser socialistisk feminism att jämlikhet uppnås genom 

aktiva socialistiska reformer, eftersom ojämlikheten är att betraktas som 

strukturella problem, inneboende i maktinstitutionerna kapitalismen och 

patriarkatet. 

Utifrån definitionen ovan tycks det snarare handla om att det är olika villkor i 

allmänhet, män och kvinnor emellan, i allmänhet som utgör en sorts hinder och 

därför bör förändras för att kunna uppnå jämställdhet, snarare än ett fokuserat 

könsbaserat och ekonomiskt förtryck. Således ger det jämställdhetspolitiska målet 

uttryck för en mer liberalfeministisk inriktning. 

Den önskvärda möjligheten att ”forma […] sina egna liv” antyder ett sorts 

individualistiskt fokus, på så sätt att regeringen, i detta fall, vill se att kvinnor ska 

få samma möjligheter till självbestämmande som män och därigenom kunna göra 

vad helst de önskar. Även om definitionen omfamnar kvinnor och män som 

kollektiva grupper, ser den till att det är varje kvinna och man i egenskap av 

enskild individ som ska omfattas av möjligheten. 

Definition av begreppet jämställdhet förefaller således anta en mer 

liberalfeministisk uppfattning i regeringens syn på kvinnan och mannen. 

4.2 Tal – US Institute of Peace 

Under ett besök i Washington DC, den 29 januari 2015, talade Margot Wallström 

inför United Institute of Peace (USIP). USIP är en institution grundad och 
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finansierad av den amerikanska kongressen som arbetar för att öka nationens 

möjligheter att hantera internationella konflikter genom att bistå med analys, 

utbildning och resurser åt fredsarbetare. (USIP 2015) 

Till skillnad från det föregående talet handlade detta uteslutande om den 

feministiska utrikespolitiken: 

 

Striving towards gender equality is not only a goal in itself, but also a precondition for achieving 

our wider foreign, development and security policy objectives. Working towards greater gender 

equality and ensuring women’s rights is therefore at the heart of the Swedish Government’s 

foreign policy. 

/…/ There are three indispensable and interdependent concepts that are crucial to the ‘how’ of 

moving the feminist foreign policy agenda forward: RIGHTS, REPRESENTATION and 

RESOURCES – “the feminist toolbox”. 

 

Inledningsvis i sitt tal omnämner Wallström återigen jämställdhet, och inte bara 

som ett mål utan även som en sorts förutsättning för att kunna uppnå de 

ambitioner man har för bland annat utrikes- och säkerhetspolitiken. Arbetet för 

jämställdhet och kvinnors rättigheter sägs vara i hjärtat av den svenska 

utrikespolitiken. 

Därefter presenterar Wallström återigen sina tre ”R”, men istället för respekt 

(för kvinnors rättigheter) är det nu bara rättigheter som tillsammans med 

representation och resurser utgör vad hon kallar ”den feministiska verktygslådan” 

– tre koncept som härigenom tycks befästas som den essentiella grunden för 

utrikespolitikens feministiska agenda och genom vilka ambitionen är tänkt att 

föras framåt. 

Wallströms tre ”R” kan alla i sig själva betraktas vara i linje med den 

liberalfeministiska inriktningen. Som oumbärliga koncept för den feministiska 

utrikespolitiken ger de särskilt uttryck för en generell liberalfeministisk strävan. 

4.3 2015 års Utrikesdeklaration 

Regeringens deklaration för utrikespolitiken presenterades i samband med den 

utrikespolitiska debatten i riksdagen, 11 februari 2015. Häri redogör regeringen 

för sina utrikespolitiska mål och prioriteringar för det kommande året. 

 

Nu formas en feministisk utrikespolitik vars mål är att motverka diskriminering av kvinnor, 

förbättra kvinnors villkor samt bidra till fred och utveckling. Kvinnors delaktighet i 

beslutsfattande ska stärkas såväl i länder med fred som i länder i konflikt eller där 

återuppbyggnadsarbete pågår. På så vis stärks också hållbarheten i våra samhällen. 

/…/ En feministisk utrikespolitik ska genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete och syftar till att 

stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation. 

 

Rörande den feministiska ambitionen i utrikespolitiken är Wallström tydlig med 

att nämna hur det är tänkt att komma till uttryck. Man vill minska diskriminering 
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mot kvinnor och öka deras delaktighet i beslutsfattande roller, i länder av alla 

olika slag. Den riktar sig med inte uteslutande mot exempelvis utvecklingsländer 

med olika typer av grundläggande institutionella demokratiproblem utan bör även 

kunna tänkas innefatta industriländer där graden av kvinnlig delaktighet, i detta 

fall, anses bristande. 

Wallström avslutar med att förklara att ambitionen ämnar genomsyra 

utrikesförvaltningens verksamhet vilket, som en sorts övergripande institutionell 

reform, inte är förenlig med vare sig den liberalfeministiska eller socialistiskt 

feministiska inriktningen. Därefter återkommer hon till de tre ”R:en” – 

rättigheter, resurser och representation – och understryker att utrikespolitiken 

syftar till att på olika sätt öka och stärka dem, för kvinnor. 

4.4 Tal – Helsingfors universitet, mars 2015 

I samband med ett svenskt statsbesök i Finland, 3 mars 2015, talade Margot 

Wallström till studenter och åhörare vid Helsingfors universitet: 

 

Sweden’s feminist foreign policy aims at ensuring women’s rights and participation in central 

decision-making processes, including in peacebuilding efforts and peace negotiations. Gender 

equality is not just the right thing to do. It is the necessary thing to do if we want to achieve our 

wider security and foreign policy objectives. 

/…/ A feminist foreign policy aims to respond to one of the greatest challenges of this century: The 

continued violations of women’s and girls’ human rights – in times of peace and in conflict. 

Failing to do so will ultimately undermine our overarching foreign policy and security objectives. 

 

I utdraget från talet framhålls inledningsvis stärkandet av kvinnors rättigheter och 

delaktighet i beslutsprocesser och fredsförebyggande åtgärder, vilket kan kopplas 

ihop med de två första av Margot Wallströms tre ”R” – rättigheter och 

representation. 

Jämställdhetsmålet lyfts, likt i talet för USIP, som inte enbart det rätta utan det 

nödvändiga för att uppnå övergripande säkerhetspolitiska och utrikespolitiska 

mål. Att inte reagera mot det alltjämt icke jämställda bemötandet av kvinnor och 

flickor – med, i talet, huvudsakligt fokus på kränkningar av deras rättigheter i 

freds- och konfliktsammanhang – menar Wallström kommer underminera målen. 

4.5 Handlingsplan för den feministiska utrikes-

politiken 

Den 13 november 2015 lanserade utrikesförvaltningen sin handlingsplan för den 

feministiska utrikespolitiken. Genom det uttalade målet att låta den feministiska 

ambitionen genomsyra utrikesförvaltningens arbete syftar handlingsplanen till att 
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ange riktningen för densamma, med hjälp av sex långsiktiga mål och ett antal 

fokusområden. Handlingsplanen är tänkt att bli en del av utrikesförvaltningens 

verksamhetsplan och kommer att följas upp och uppdateras varje år. 

I handlingsplanen står under avsnitt 1: Mål 2015-2018 och fokusområden 

2016, att målen ska ange riktningen för den feministiska utrikespolitiken under 

2015-2018: 

 

Utrikesförvaltningen ska bidra till alla kvinnors och flickors: 

 

1. Fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna 

Fokus 2016: Stärka kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i humanitära situationer 

2. Frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

Fokus 2016: Bekämpa, och motverka straffrihet för, det könsrelaterade och sexuella 

våldet mot kvinnor och flickor i konflikt- och postkonfliktsituationer 

3. Medverkan i att förebygga och lösa konflikter, och i att bygga fred efter konflikt 

Fokus 2016: Verka för kvinnors deltagande som aktörer i fredsprocesser och 

fredsfrämjande insatser 

4. Politiska deltagande och inflytande inom alla samhällsområden 

Fokus 2016: Främja kvinnors och flickors deltagande som aktörer i arbetet för en 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling 

5. Ekonomiska rättigheter och egenmakt. 

Fokus 2016: Stärka kvinnors och flickors ekonomiska egenmakt och tillgång till 

ekonomiska resurser, inklusive genom produktivt arbete med anständiga arbetsvillkor 

6. Sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) 

Fokus 2016: Stärka de sexuella och reproduktiva rättigheterna för flickor och unga 

människor 

 

Som det inledande målet för den feministiska utrikespolitiken lyfts stärkandet av 

kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Likt i de tidigare budskapen ges här 

uttryck för den första av Margot Wallströms tre ”R” och därigenom drag av den 

liberalfeministiska inriktningen. Olikt de andra budskapen fokuseras målet till 

kvinnor och flickor i humanitära situationer och inte i allra största allmänhet. 

Samtidigt anger det som nämnt riktningen för var insatser är tänkta att riktas 

under det kommande året. 

Det andra målet syftar till att värna kvinnors och flickors frihet från fysiskt, 

psykiskt och sexuellt våld, vilket inte riktigt behandlas av endera inriktningen. 

Motverkandet av straffrihet bär förstås drag av liberalfeminismens förespråkande 

för lagstiftning i arbetet mot orättvisor riktade mot kvinnor, men det är i mer 

generell bemärkelse, snarare än i frågan om våld av olika slag. Vad gäller den 

socialistiska feminismen hävdas förvisso ett könsbaserat förtryck, genom 

patriarkatet, vilket kanske bättre förstår frågan om psykiskt och sexuellt våld. 

Såväl det tredje målet som det fjärde, kan enkelt kopplas till Margot 

Wallströms andra ”R” och liberalfeminismens tanke om att ge kvinnor möjlighet 

att, som rationella aktörer, fylla roller som historiskt ansetts mansdominerade och 

ta del av den offentliga verksamheten. Samtidigt kan det förstås ur ett socialistisk 
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feministiskt perspektiv som en vilja att överbrygga den offentliga och privata 

sfärerna, genom att söka föra kvinnor från den senare till den tidigare och låta 

dem vara verksamma vid sidan av män och på så sätt frigöra dem från ett 

ekonomiskt beroendeförhållande. 

I det femte målet ges uttryck för Margot Wallströms tredje och sista ”R” och 

här är det framför allt drag av liberalfeminismen som kommer till uttryck. 

Ekonomiska rättigheter och egenmakt vid sidan av mannen samt kvinnors rätt till 

ägande och arv är tydligt liberalfeministiska idéer. Samtidigt är det möjligt att 

tänka att målet bär drag av den socialistiska feminismen sett ur ett kapitalistiskt 

sammanhang, där ekonomiskt förtryck håller tillbaka kvinnan. 

Vad gäller det sjätte målet berörs frågor som snarare återfinns inom den 

radikalfeministiska inriktningen. 

I ett efterföljande avsnitt listas Margot Wallströms tre ”R” under rubriken 

”Förhållningssättet och kärnan i den feministiska utrikespolitiken, vilket genom 

handlingsplanen till sist befäster dem som de centrala verktygen för satsningen. 

4.6 Sammanfattning – tal och tillkännagivanden 

Givet att de olika politiska budskap, i form av tal och tillkännagivanden som 

presenterats ovan, kan anses vara representativa i syftet att förmedla och även 

konkretisera regeringens feministiska ambition, är det möjligt att säga att 

utrikespolitiken i huvudsak uppbär liberalfeministiska drag. I förhållande till de 

två feministiska idealtyperna, positionerar sig de politiska budskapen i en 

majoritet av fallen, närmre liberalfeminismen än den socialistiska feminismen. 

Även om det i vissa av budskapen gavs uttryck för mer socialistisk 

feministiska drag liknar tillvägagångssättet för att uppnå den feministiska 

ambitionen något snarare i linje med liberalfeminismen, som förespråkar 

stärkandet av kvinnors rättigheter i allmänhet och motverkande genom 

lagstiftning och förändrande av attityder för att uppnå jämställdhet mellan könen. 

Den socialistiska feminismens krav på kapitalismens och patriarkatets 

samtidiga störtande förefaller allt för avlägsen som policyåtgärd för regeringens 

feministiska ambition. Trots att det av inriktningen framhålls som vägen till riktig 

jämställdhet är den förhållandevis radikal för ett enskilt land att ta sig an, i hopp 

om att ändra kvinnans situation i det enskilda landet och övriga världen i stort. 

Margot Wallströms tre ”R” – rättigheter, representation och resurser – är 

återkommande i merparten av budskapen och utgör den grund, på vilken den 

feministiska utrikespolitiken är tänkt att vila. I sig inbegriper de alla tre 

liberalfeministiska kärnvärden. 

Likt liberalfeminismen lyfter Wallström stärkandet av kvinnors rättigheter 

som det främsta verktyget för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Demokrativärden och mänskliga rättigheter i allmänhet är såklart något som den 

feministiska teorin omfamnar, men i regeringens nya satsning är det i huvudsak 

fokus på kvinnor i synnerhet som kommer till uttryck och följaktligen kommer 

eftersökas i KEX-utredningens förslag om ett demokratikriterium. 
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5 KEX-utredningen 

Med tanke på utredningens omfattning går det utanför ramen för denna 

kandidatuppsats att undersöka den i sin helhet. Dels på grund av platsbrist, dels på 

grund av innehållsmässig relevans för undersökningen. Som nämnt i avsnittet om 

material och avgränsningar kommer istället särskild uppmärksamhet att riktas åt 

det demokratikriterium som KEX presenterat som huvudsakligt förslag för att 

skärpa exportkontrollen. Utöver kapitlet om demokratikriteriet kommer avsnitt 

som på olika sätt kan tänkas vara av relevans och andra delar som förmodas kunna 

uppmärksamma den feministiska ambitionen att inkluderas. 

De olika avsnitten har efter en snabb överblick valts ut eftersom de behandlar 

sådant som det presenterade förslagets innehåll och utformning men även 

tänkbara konsekvenser som skulle kunna följa av dess implementerande. 

Med den liberalfeministiska idealtypen och Margot Wallströms feministiska 

verktygslåda – bestående av kärnvärdena: rättigheter, representation och resurser 

– till hands, följer nedan undersökningens andra ansats. Mot bakgrund av den 

liberalfeministiska inriktningen på utrikespolitiken, är det möjligt att spåra drag av 

den samma i det demokratikriterium som presenteras nedan, i KEX-utredningen? 

För att återknyta till forskningsfrågan: återspeglas regeringens feministiska 

utrikespolitik i vapenexporten? 

5.1 Bakgrund 

Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) tillsattes i juni 2012, på direktiv 

av regeringen, mot bakgrund av den uppblossade debatten om svensk vapenexport 

– under den arabiska våren – och Sveriges Radio Ekots avslöjande av de svenska 

planerna att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. 

Som nämnt i inledningen har KEX haft i uppdrag att utreda den svenska 

exportkontrollen av krigsmateriel och presentera förslag till en ny krigsmateriel-

lagstiftning, som syftar att skärpa kontrollen gentemot icke-demokratier. 

Redovisningen av uppdraget var planerat till den 15 december 2014 men 

genom ett tilläggsdirektiv i slutet av november förlängdes tiden för redovisning 

till den 15 april 2015. Efter ytterligare ett tilläggsdirektiv förlängdes tiden till den 

30 juni 2015 och den 26 juni överlämnade kommittén sitt slutbetänkande. (SOU 

2015:72: 3) 

Även om Margot Wallströms tillkännagivande av regeringens ambition att föra 

en feministisk utrikespolitik, efter valet 2014, kom drygt två år efter att KEX fick 

uppdraget att utreda den svenska exportkontrollen, borde kommittén genom 
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tilläggsdirektiven – som förlängde tiden för redovisningen fram till sommaren 

2015 – haft tid att inkorporera utrikespolitikens nya mål och begrunda hur de ska 

förmedlas i utredningen.  

5.2 Liberalfeministiska drag i KEX-utredningen 

Demokratikriteriet som förslag presenteras under kapitel 14 Förslag till införande 

av demokratikriterium i riktlinjerna: 

 

Kommitténs förslag: Kommittén föreslår att det införs ett demokratikriterium i riktlinjerna som 

medför att den mottagande statens demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor vid 

tillståndsprövningen. En stats demokratiska statur bedöms utifrån förekomsten av demokratiska 

institutioner, statens respekt för demokratiska processer samt de medborgerliga och politiska 

rättigheterna. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme föreligger för att 

tillstånd beviljas. I det fall det finns grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för 

beviljande av tillstånd. (SOU 2015:72: 351) 

 

I inledningen till kapitlet nämns därefter att ”En hörnsten inom svensk 

utrikespolitik är att bidra till internationell fred och säkerhet.” samt att den 

svenska utrikespolitiken ”genomsyras av strävan att främja demokrati, mänskliga 

rättigheter och en hållbar utveckling.” Till sist förtydligas att införandet av ett 

demokratikriterium föreslås eftersom att ett sådant inte återfinns vare sig i 

gällande riktlinjer – för krigsmaterielexport – eller i landets internationella 

förpliktelser. (SOU 2015:72: s. 351-352) 

Rörande förslaget i sig presenteras det tilltänkta syftet med demokratikriteriet 

att en stats demokratiska status ska ”utgöra ett centralt villkor vid 

tillståndsprövningen” och att förekomsten av ”grava brister” i densamma utgör ett 

”hinder för beviljande av tillstånd.” 

Att demokratikriteriet är tänkt att fungera som ett centralt villkor vid 

tillståndsprövningen talar onekligen till förmån för hur exportkontrollen skulle 

kunna skärpas, men den tämligen otydliga formuleringen om att grava brister i 

den demokratiska statusen ska utgöra hinder lämnar mer att önska, vilket jag strax 

ämnar återkomma till. 

 

För att en stat ska betraktas som en demokrati förutsätts således fria och rättvisa val, allmän och 

lika rösträtt, rätten att kandidera till förtroendeuppdrag, möjligheter till ansvarsutkrävande, samt 

respekt för de olika opinionsfriheterna. En förutsättning för detta är bl.a. att varje individ – 

oavsett kön, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt 

ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt – 

tillerkänns sina grundläggande fri- och rättigheter och ges möjlighet att delta i öppna och fria val 

av de styrande representanterna. Om en stat utifrån sin lagstiftning gör åtskillnad mellan sina 

medborgare eller där det förekommer andra begränsningar föreligger ett demokratiskt underskott 

i staten ifråga. (SOU 2015:72: 354) 
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Stycket ovan preciserar aspekter som demokratikriteriet vid tillståndsprövning 

avseende en stats demokratiska status är tänkt att beakta. Spår av den 

liberalfeministiska teorin kan ses i det faktum att förutsättningen för att en stat ska 

betraktas som en demokrati utgår från ett individperspektiv. I linje med teorin 

syftar tillståndsprövningen att inte göra skillnad på kvinnor och män, men den går 

även längre genom att inkludera faktorer som hudfärg, nationalitet samt ”börd 

eller ställning i övrigt” vilket sannolikt är att tolkas som klasstillhörighet. 

Förutsättningarna uppvisar i denna bemärkelse tecken på genusmedvetenhet 

och som nämnt i styckets avslutande mening, föreligger det ett demokratiskt 

underskott i de fall en stat genom lagstiftning eller andra begränsningar gör 

åtskillnad på medborgare. 

Det står dock ingenting huruvida ett sådant underskott automatiskt omöjliggör 

för en stat att erhålla svenskt krigsmateriel. 

Ytterligare aspekter att beakta följer därefter i nedanstående stycke: 

 

Vid prövningen av en stats demokratiska status ska kvinnors rättigheter särskilt uppmärksammas. 

Av prövningen ska bl.a. framgå huruvida kvinnor har möjlighet att delta i samhällsstyrningen, rätt 

att utöva offentliga uppdrag samt rätt till självbestämmande. Att kvinnors rättigheter särskilt 

beaktas i bedömningen av en stats demokratiska status ligger även i linje med svensk 

utrikespolitiks mål att stärka lika rättigheter mellan män och kvinnor. En orsak till att särskild 

hänsyn bör tas till kvinnor och barn vid tillståndsprövningen avseende krigsmaterielexport är att 

kvinnor och barn är särskilt utsatta i väpnade konflikter. Något som också särskilt 

uppmärksammats av FN:s säkerhetsråd.4 Vidare bör minoriteters rättigheter vara centralt vid 

bedömningen av en stats demokratiska status. Minoriteters rätt till sitt språk, sin kultur och sin 

religion är avgörande för om en stat ska betraktas som fullt ut demokratisk. (SOU 2015:72, s. 

354-355) 

 

Här understryks tydligt vikten av att ta hänsyn till och uppmärksamma tillståndet 

för kvinnors rättigheter när man prövar huruvida en stat ska anses vara lämpad för 

vapenexport. Det utvecklas kort vad som ska framgå av prövningen rörande 

kvinnors rättigheter och konstateras att ett sådant beaktande är betydelsefullt just 

för att det ligger i linje med det svenska utrikespolitiska målet att ”stärka lika 

rättigheter mellan män och kvinnor.” Även om stycket presenterar exempel på vad 

som ska framgå vid prövningen av en stats demokratiska status, går det likväl att 

avläsa spår av Margot Wallströms ”tre R”. 

Även om kvinnlig representation, gentemot män, inte omskrivs som att den ska 

främjas, så ska prövningen se till kvinnors ”möjlighet att delta i samhälls-

styrningen”. Den förutsätter med andra ord att för en stat att kunna erhålla svensk 

krigsmateriel så ska kvinnor ha en chans att delta i beslutsprocesser. Även genom 

rätten att ”utöva offentliga uppdrag” lyfts möjligheten för kvinnor att ta del av den 

politiska sfären fram. 

Vad gäller rättigheter i allmänhet nämns ”rätt till självbestämmande”, vilket 

torde kunna tolkas omfatta rätten till sin egen kropp och på så sätt kunna fungera 

ställningstagande i sådana frågor som exempelvis tvångsäktenskap. 

Att stycket inte är uttömmande i vad mer exakt som ska framgå rörande 

kvinnors rättigheter är inte helt oproblematiskt. Inte nog med att eventuella 
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konsekvenser av att stater inte tar hänsyn till kvinnors rättigheter uttrycks, nämns 

vidare heller ingenting om hur tillståndsprövningen ämnar genomföra en sådan 

bedömning, annat än att det ska framgå ifall de har möjligheter och rättigheter.  

Nämnvärt är vidare, att vid en snabb genomsökning av utredningen i sin helhet 

är det endast i just detta ovan nämnda stycke som ”kvinnors rättigheter” faktiskt 

omnämns. Även ställningstagandet om fokus på kvinnor och barn som särskilt 

utsatta i väpnade konflikter är avgränsat till detta avsnitt enbart. Utredningen är 

förstås lång och innehåller stora delar där sådana begrepp inte för sig relevanta, 

men det är likväl beaktansvärt med tanke på hur Margot Wallström i 

utrikesdeklarationen underströk att den feministiska ambitionen skulle genomsyra 

hela utrikesförvaltningens arbete. Även om sådana frågor som allmänna 

mänskliga rättigheter och demokrativärden förstås också bör tänkas omfamnas av 

en feministisk utrikespolitik är det, som tidigare nämnt, i regeringens fall fokus på 

kvinnors rättigheter och ställning i synnerhet, som kännetecknar satsningen. 

För att återkomma till den otydliga formuleringen om hur bristande 

demokratisk status kan utgöra hinder, för beviljande av tillstånd, kan nämnas att 

det inte någonstans i kapitel 14 – som presenterar förslaget om ett 

demokratikriterium – och inte heller på annat håll i utredningen, klargörs huruvida 

”hindret” är villkorligt eller ovillkorligt. Nyansskillnaden härvid riskerar att lämna 

tillståndsprövningen öppen för tolkning. 

I avsnitt 4.4.3 som behandlar det gällande exportkontrollregelverkets riktlinjer 

förklaras: 

 

De ovillkorliga hindren är hinder som förbjuder export, trots att en sådan kan vara påkallad 

utifrån säkerhets- eller försvarspolitiska skäl. 

/…/ Övriga hinder enligt riktlinjerna mot att tillstånd bör beviljas, de villkorliga hindren, 

föreligger om det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter i den 

mottagande staten, om staten har väpnade inre oroligheter eller befinner sig i väpnad konflikt med 

annan stat eller om det föreligger en sådan risk. Att ett villkorligt hinder är för handen innebär 

inte att tillstånd inte kan beviljas. Sådant tillstånd kan nämligen ges om de hänsyn – vid den 

samlade helhetsbedömning som görs i ett ärende – som talar för att tillstånd ska medges väger 

tyngre än de hänsyn som talar däremot. (SOU 2015:72: s. 144-145) 

 

De ovillkorliga hindren förbjuder enligt ovanstående stycke export, oavsett 

eventuella säkerhetspolitiska eller försvarspolitiska skäl. Sett till demokrati-

kriteriets tillståndsprövning kan således tänkas att om en stat brister i sin 

demokratiska status, anses det utgöra ett ovillkorligt hinder. Om så är fallet ska 

inte tillstånd beviljas. 

Ifall övriga, villkorliga, hinder föreligger, så som ”omfattande och grova 

kränkningar av mänskliga rättigheter i den mottagande staten” betyder inte det att 

tillstånd inte kan beviljas, utan olikt för de ovillkorliga hindren kan undantag 

göras, givet att den helhetsbedömning som görs i ett ärende och som talar för 

medgivandet av tillståndet väger tyngre än de hänsyn som talar emot. 

Tolkningsutrymmet i det villkorliga fallet riskerar med andra ord att en stat 

trots brister i den demokratiska statusen, beviljas tillstånd.   
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I ett avsnitt om reservationer och särskilda yttranden, mot slutet av utredningen 

har vänsterpartiets tidigare partiledare Lars Ohly, i egenskap av medlem i 

kommittén och därmed delaktig i utformandet av utredningen, uttalat sig kring 

demokratikriteriet: 

 

Jag anser att detta demokratikriterium innebär en tydlig skärpning av exportkontrollen och 

väsentligt försvårar för beslut om export till diktaturer. Jag anser dock att skrivningen borde 

göras ännu tydligare genom ett tillförande av orden ”ett absolut” före ”hinder mot export”. 

Enligt mitt förslag skulle skrivningen alltså istället lyda: ”Gentemot icke-demokratiska stater som 

har grava brister i sin demokratiska status föreligger ett absolut hinder mot export”. 

 

5.3 Sammanfattning 

Trots att KEX haft ett knappt år på sig – från det att satsningen tillkännagavs av 

Margot Wallström – att inkorporera regeringens feministiska ambition i 

utredningen och det föreslagna demokratikriteriets innehåll, är frånvaron om 

betonandet av vikten att främja och värna kvinnors rättigheter uppenbar. Trots att 

Margot Wallström på ett enkelt och tydligt sätt koncentrerat ambitionens 

kärnvärden till tre koncept: hennes tre ”R”, är det endast möjligt att se spår av 

dem i ett kortare avsnitt i kapitlet som presenterar demokratikriteriet. Avsnittet 

som kort betonar vikten att särskilt uppmärksamma kvinnors situation i 

prövningen av länders demokratiska status, känns snarast framkrystad, som att 

kommittén inte haft mer än en vecka på sig att skriva in det. Även om det alltjämt 

omnämns är det svårt att säga att den feministiska utrikespolitiken återspeglas 

utredningen. 

Även det faktum att demokratikriteriet i sig inte känns som att det är 

formulerat fullt ut, sett till att den inte tar ställning till huruvida hindret som 

föreligger, vid händelse av bristande demokratisk status i prövningen av ett land, 

är att betrakta som villkorligt eller ovillkorligt lämnar en bedömning öppen för 

tolkning, ifall ett land ska beviljas tillstånd att erhålla svensk krigsmateriel. 
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6 En feministisk vapenexport? – 

Diskussion 

Förslaget om ett demokratikriterium som genom tillståndsprövning av de länder 

som önskar erhålla svenskt krigsmateriel, med demokrativärden som grund, är ett 

intressant tillvägagångssätt med god potential för att på riktigt skärpa 

exportkontrollen gentemot icke-demokratier – förutsatt att den faktiskt medför ett 

totalförbud i de fall den demokratiska statusen inte anses vara tillräcklig. 

Mot bakgrund av Sveriges vilja att föra en feministisk utrikespolitik, hur 

förenlig är då ambitionen att samtidigt avse upprätthålla vapenexporten? 

Den liberalfeministiska ansats som ligger till grund för regeringens 

utrikespolitik står i sig självt inte nödvändigtvis i motsättning mot att de samtidigt 

har för avsikt att exportera vapen till andra länder. Regeringen har utformat en 

politik som vid sidan av att förstås främja grundläggande mänskliga rättigheter 

och demokrativärden i synnerhet söker stärka kvinnors rättigheter och deltagande 

i olika politiska och samhälleliga områden. 

Någon motsättning råder inte så länge exporten riktas mot länder som delar den 

feministiska ambitionens grundvärden, men så snart exporten riktas mot sådana 

länder som väljer att inskränka på samma målsättningar blir vapenexporten 

problematisk.  

Det huvudsakliga problem som håller KEX-utredningen från att kunna anses 

vara feministisk och över huvud taget handlingskraftig har att göra med det 

undantag som av säkerhetspolitiska och försvarspolitiska skäl alltjämt skulle 

kunna möjliggöra export av vapen till icke-demokratier. 

Innebär detta att vapenexport inte står i motsättning till någon feminism så 

länge den exporten riktas mot länder som främjar feministiska värderingar? 

Nej, såklart inte. För att återkoppla till teoriavsnittet om feministiska 

säkerhetsstudier, syftar forskningen inom fältet till att bredda diskursen och inte ta 

väletablerade sanningar för givet. I fallet KEX-utredningen med dess 

demokratikriterium skulle FSS-forskare exempelvis ställa sig kritiska till hur man 

betraktar kvinnan. Framställandet av kvinnor som de huvudsakliga offren i 

konflikter reproducerar och förstärker den negativa bilden av dem. Att därtill 

gruppera ihop kvinnor med barn skulle enligt feministiska säkerhetsstudiers 

kritiska förhållningssätt tolkas som att man likställer kvinnor med barn och att 

män således i förhållande överordnas kvinnor i egenskap av vuxna. 

Även om den liberalfeministiska läran snarare ser till mänskliga rättigheter och 

att den kvinnliga och manliga rättigheterna utgår ifrån dem, på samma sätt som 

barns skulle det vara att antyda att kvinnans förnuftskapacitet är på en nivå för den 

hos barn och inte för den hos män. 
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Genom sin liberalfeministiska ansats i utrikespolitiken har den svenska regeringen 

tagit ett viktigt steg mot det övergripande målet om jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Ett forskningsområde såsom feministiska säkerhetsstudier har sedan 

länge jobbat med förståelsen av feminism ur ett säkerhetsrelaterat perspektiv och 

således anpassat tillämpningen av den. Även om Margot Wallström gör mycket 

rätt genom att låta den liberalfeministiska inriktningen leda den utrikespolitiska 

ambitionen, skulle den kunna vidareutvecklas till att anta ett mer kritiskt 

förhållningssätt. Som ett exempel lyfts en breddad förståelse för krig fram att 

påverka det vardagliga livet och se kriget som en social aktivitet. 

Även om vapenexport är ett politiskt område som kanske inte kan tänkas ha 

någon särskild påverkan på den allmänna/privata sfären bör den alltjämt ta 

ställning till den, för att anses feministisk. Att inte förlänga Saudiavtalet med 

anledning av kvinnors förtryckta ställning, vilket sträcker sig in i det privata, var 

således ett steg i rätt riktning. Viktigt är bara att sådana ställningstaganden inte 

enbart formuleras muntligen i enstaka fall, utan även skriftligen, för att omfatta 

alla fall.   
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7 Sammanfattning och slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka ifall regeringens feministiska 

ambition återspeglas i de politiska förslag som nu, ett drygt år efter det 

satsningens första tillkännagivande – presenteras. 

Mot bakgrund av en liberalfeministisk förståelse för de värden regeringen vill 

tillskriva utrikespolitiken och med utgångspunkt i KEX-utredningens förslag om 

införandet av ett demokratikriterium i exportkontrollen av krigsmateriel, är svaret 

på undersökningens frågeställning både ja och nej. 

Ja, den feministiska utrikespolitiken återspeglas i den bemärkelsen att 

demokratikriteriet – vid tillståndsprövningen av länders demokratiska status – ska 

ta särskild hänsyn till kvinnors rättigheter. 

Nej, den feministiska utrikespolitiken återspeglas inte i den bemärkelse att det 

korta omnämnandet ovan egentligen är det enda förekommande spåret i såväl 

kapitlet om demokratikriteriet i sig som i utredningen i sin helhet. 

Att demokratikriteriet vidare är så pass otydligt formulerat, att det inte framgår 

huruvida det är tänkt att fungera som ett absolut hinder, eller inte, innebär att 

regeringens feministiska ambition vare sig bör anses förekomma i avsedd 

utsträckning eller främjas på avsett sätt. 

Med målet att låta regeringens feministiska utrikespolitik ”genomsyra hela 

utrikesförvaltningens arbete” räcker det inte med att, i ett kortare avsnitt, 

poängtera vikten av kvinnors ställning, mot bakgrund av att det ligger i 

utrikespolitikens intresse. Än mer problematiskt är vidare att utredningen, oavsett 

graden av feministiska drag, möjligen framhäver att undantag för vapenexporten 

kan göras av exempelvis säkerhetspolitiska och försvarspolitiska skäl, i alla lägen. 

En risk med demokratikriteriet i exportkontrollen är att det inte blir något 

absolut krav och att KEX-utredningen således landar i tandlöshet, när den istället 

borde satt ett tydligt avtryck. Med förslagets nuvarande formulering ges 

regeringen full frihet att genom godtyckligt tolkningsutrymme låta 

säkerhetspolitiska och försvarspolitiska skäl möjliggöra vilka undantag som helst 

och att exportkontrollen lämnas oskärpt; i värsta fall förändrar utredningen 

ingenting i praktiken. 

2016 blir ett stort år för Margot Wallström och regeringens feministiska 

utrikespolitik. Inte nog med att lagberedningsprocessen för KEX-utredningens 

framlagda förslag fortsätter, avgörs även huruvida Sverige erhåller en plats i FN:s 

säkerhetsråd. Oavsett resultat i den senare frågan är saken säker vad gäller den 

tidigare: om Sverige fortsatt avser hävda sig som en internationell humanitär 

stormakt genom regeringens paroll om den feministiska utrikespolitiken måste 

den politik man ämnar föra även återspeglas i de politiska förslag som läggs fram. 

Inte bara på ytan, utan finnas med genomgående. 
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För en feministisk utrikespolitik att fungera inom ett område som vapenexport 

räcker det inte att i nio fall av tio förhindra att vapen säljs till icke-demokratiska 

regimer medan exporten i det sista fallet berättigas av säkerhetspolitiska skäl. 

Demokratikriteriet som föreslås i KEX-utredningen måste till varje pris låta 

demokrativärden, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter väga tyngre än 

intressen av försvarsindustriell och arbetsmarknadspolitisk natur. och det måste 

regeringen och Margot Wallström våga stå upp för såväl som stå fast vid. 

För som hon själv hävdade – citerandes Bröderna Lejonhjärta: 

 

”Det finns saker man måste göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan 

bara en liten lort.” (SvD, 2015) 
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