
   

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Den svenska feministiska utrikespolitiken 
ur ett rättighetsperspektiv  

En kvalitativ innehållsanalys av utrikesförvaltningens handlings-
plan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 

Camilla Vedenstam  

 
 
 
 

 
 

 
 

Avdelningen för mänskliga rättigheter 
Historiska institutionen 

MRSK30 
Höstterminen 2016 

Handledare: Lena Halldenius 
Omfång: 15 590 ord 



 

 

Abstract 

This thesis will critically examine the Swedish action plan for feminist foreign policy 

from a human rights perspective. The purpose of the thesis is to contribute to an un-

derstanding of whether the feminist foreign policy works to ensure opportunities for 

women and girls to exercise influence over their lives and societies, but also whether it 

works to ensure a local, regional and global institutional order that realizes human rights 

and refrains from perpetuating a social, political and economic marginalization of wo-

men. The theoretical framework builds on research by Gayatri Spivak and Thomas Po-

gge and includes the right holder's agency and an institutional order that realizes human 

rights. I use a qualitative content analysis to sort and analyse the material with the help 

of four subcategories developed from the two central aspects of the human rights per-

spective. Thus, I examine how the Foreign Service explicitly or implicitly work with 

these central aspects of a human rights perspective. In conclusion, the action plan 

frames women and girls as key actors and contributors to their societies, the indicative 

measures	of the action plan are however conditioned upon certain social, political and 

economic orders that risks perpetuating the marginalization of women rather than 

strengthening the right holder. The action plan further contains strong measures to work 

towards solid accountability mechanisms and an institutional order that realizes human 

rights at the local, regional and global level. The action plan however neither addresses 

the interplay between the multifaceted oppression against women and the structure of 

the international order nor Sweden's contribution to the perpetuation of that order. 

 

 
Keywords: Feminist foreign policy, human rights, agency, institutional order, 

Gayatri Spivak, Thomas Pogge. 

 
 

  



 

 

Denna uppsats ämnar kritiskt granska utrikesförvaltningens handlingsplan för feminist-

isk utrikespolitik utifrån ett rättighetsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att bidra till en 

förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken verkar för att säkerhetsställa 

flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina liv och samhällen, men 

också hur politiken verkar för en lokal, regional och global institutionell ordning som 

tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en social, politisk och 

ekonomisk marginalisering av kvinnor. Utifrån en kombinerad läsning av Gayatri 

Spivak och Thomas Pogge identifierar jag rättighetsbärarens aktörskap och en institut-

ionell ordning som främjar mänskliga rättigheter som centrala teman i en förståelse av 

ett rättighetsperspektiv. Genom en kvalitativ innehållsanalys sorterar och analyserar jag 

sedan materialet med hjälp av fyra underkategorier som utvecklats utifrån de två cen-

trala temana av rättighetsperspektivet. Följaktligen granskas hur utrikesförvaltningen 

explicit eller implicit arbetar med dessa teman som jag funnit viktiga ur ett rättighets-

perspektiv. Uppsatsens slutsatser är att handlingsplanen framställer kvinnor och flickor 

som huvudaktörer i utformningen av deras samhällen och liv, men att handlingsplanens 

åtgärder villkoras av sociala, politiska och ekonomiska ordningar som riskerar att passi-

visera, snarare än att aktivera och stärka, rättighetsbäraren. Den feministiska utrikespoli-

tiken riskerar sålunda att vidmakthålla ett mångdimensionerat förtryck mot flickor och 

kvinnor. I handlingsplanen återfinns vidare starka åtgärder för att verka för solida an-

svarsutkrävande mekanismer och en infrastruktur som tillgodoser rättigheter på lokal, 

regional och global nivå. Handlingsplanen adresserar emellertid varken samspelet mel-

lan diverse förtryck mot kvinnor och den globala ordningens beskaffenhet eller Sveriges 

egen roll i vidmakthållandet av en sådan orättvis ordning.  

 

Nyckelord: Feministisk utrikespolitik, mänskliga rättigheter, aktörskap, institutionell 

ordning, Gayatri Spivak, Thomas Pogge. 
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1 Inledning 

Hösten år 2014 deklarerade den då tillsatta regeringen att Sverige, som första land i 

världen, skulle bedriva en feministisk utrikespolitik. Vid återkommande anföringstill-

fällen har utrikesminister Margot Wallström understrukit och identifierat kränkningar av 

flickors och kvinnors mänskliga rättigheter som en av dem största utmaningarna i vår 

politiska samtid, samt betonat uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna som en förut-

sättning för förverkligandet av Sveriges samtliga utrikes- och säkerhetspolitiska mål-

sättningar.1 Den feministiska utrikespolitiken har sedan sin officiella lansering varit 

föremål för en rad inrikes- och utrikesdebatter. Politiken har bland annat kritiserats för 

att inbegripa en naiv och delvis kraftlös säkerhetspolitik, samtidigt som andra har beto-

nat att den feministiska utrikespolitiken erbjuder det mest adekvata svaret på många av 

de säkerhetspolitiska dilemman som omvärlden står inför.2  

I generaliserande termer har feminismen som teoribildning och politisk praktik en 

ambition att identifiera tillkortakommande hos de etablerade samhälls- och IR-teorierna 

avseende kön och maktanalys och erbjuda alternativa tillvägagångssätt.3 Genom femin-

istisk forskning såsom korrelationen mellan militarisering och våld mot kvinnor,	hus-

hållsekonomins koppling till den globala kapitalismen och det framväxande globala 

kvinnliga proletariatet blir vi införstådda i samspelet mellan global politik och kvinnors 

och flickors levnadsförhållanden.4 Med utgångspunkt i feministisk IR-forskning förstås 

också utrikespolitiken som en manlig domän villkorad av en historisk logik i vilken 

mannen är överordnad kvinnan. Den feministiska utrikespolitiken bidrar därför till att 

utmana en slags genusblindhet inom den internationella politiken och öppnar upp för 
                                                                                                                                          
 
1 Se exempelvis: Regeringskansliet. Tal vid Helsingfors universitet i samband med det svenska statsbesö-
ket till Finland. 2015. http://www.regeringen.se/tal/2015/03/tal-vid-helsingfors-universitet-i-samband-
med-det-svenska-statsbesoket-till-finland/ (Hämtad 2016-11-28). 
2 Sveriges Radio. Vad är feministisk utrikespolitik?. 2014. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/475259?programid=1300 (Hämtad 2016-11-28). 
3 Tickner, J. Ann och Sjoberg, Laura. Introduction: International Relations through feminist lenses. I 
Feminism and international relations: conversations about the past, present and future, Tickner, J. Ann 
and Sjoberg, Laura (red.), 1–21. Routledge, London, 2011, s. 1–13. 
4 Jaggar, Alison M. Introduction: Gender and Global Justice: Rethinking Some Basic Assumptions of 
Western Political Philosophy. I Gender and global justice, Jaggar, Alison M. (red.), 1–17. Polity Press, 
Cambridge, 2014, s. 9–16. 
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kvinnors och flickors perspektiv.5 Men vad innebär den svenska feministiska utrikespo-

litiken egentligen och vilken inverkan har politiken i praktiken avseende flickors och 

kvinnors makt och levnadsvillkor?  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Som ett led i förverkligandet av den feministiska utrikespolitiken lanserades i november 

2015 en handlingsplan för feministisk utrikespolitik för 2015–2018 med fokusområden 

för år 2016. Handlingsplanen ämnar vägleda utrikesförvaltningens arbete och ska sys-

tematiskt anlägga ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv.6 Men vad innebär ett rät-

tighetsperspektiv och rättighetsarbete för utrikesförvaltningen? Att granska hur utrikes-

förvaltningen utformar ett rättighetsarbete som aktiverar och stärker flickor och kvinnor 

och undviker att passivisera dem till föremål för omsorg blir av särskilt intresse att un-

dersöka eftersom det sistnämnda riskerar att reproducera det förtryck som politiken sö-

ker stävja.7 Ett akademiskt område som jag vill bekanta mig närmare med i relation till 

ovanstående och upprinnelsen till uppsatsens forskningsläge omfattas av den postkol-

oniala kritiken gentemot en västerländskt konstruerad feministisk politik. Postkoloniala 

feminister menar att sådana verksamheter, likt den svenska feministiska utrikespoliti-

ken, bör granska sin möjlighet för en rättvis agenda och huruvida politikens interaktion 

med en viss global ordning riskerar att (re)producera en social, politisk och ekonomisk 

marginalisering av kvinnor.8 Uppsatsen ämnar därför kritiskt granska utrikesförvalt-

ningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik utifrån ett rättighetsperspektiv, del-

vis formulerat ur en postkolonial kritik.  

                                                                                                                                          
 
5 Tickner, J. Ann. A feminist voyage through international relations. Oxford University Press, New York, 
2014, s. 21–22.  
6 Utrikesdepartementet. Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 
med fokusområden för år 2016. 2015. 
http://www.regeringen.se/contentassets/a50b41904e1b44af927a02cea7debac8/handlingsplan-feministisk-
utrikespolitik.pdf (Hämtad 2016-11-28), s. 16. 
7 Spivak, Gayatri Chakravorty. Att rätta orätt. Tankekraft, Hägersten, 2012, s. 8–22. 
8 För en introduktion till problematiken se exempelvis: Silvey, Rachel. Transnational Rights and Wrongs: 
Moral Geographies of Gender and Migration. I Gender and global justice, Jaggar, Alison M. (red.), 85–
99. Polity Press, Cambridge, 2014, s. 87–89. 
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Utifrån en kombinerad läsning av Gayatri Spivak och Thomas Pogge och med ut-

gångspunkt i delar av deras teorier har jag uttolkat följande två teman som jag funnit 

centrala i förhållande till ett rättighetsperspektiv:  

• rättighetsbärarens aktörskap 

• en institutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter. 

I metodavsnittet ämnar jag sedan bryta ner dessa två teman i fyra underkategorier för att 

erhålla skarpare teman och en mer strukturerad analys. Med ett metodologiskt val av en 

kvalitativ innehållsanalys kommer jag sedan sortera upp och analysera materialet med 

hjälp av underkategorierna och besvara uppsatsens frågeställning som lyder:  

• hur uttrycks, framställs och hanteras kvinnors och flickors aktörskap och en in-

stitutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter i utrikesförvaltningens 

handlingsplan för feministisk utrikespolitik?  

Syftet med uppsatsen är att bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikes-

politiken verkar för att säkerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att 

påverka sina liv och samhällen, men också hur politiken verkar för en lokal, regional 

och global institutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att 

vidmakthålla en social, politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor.  

1.2 Material och avgränsningar  

Uppsatsens primär- och sekundärmaterial presenteras i kommande två̊ avsnitt. Först 

presenteras en sammanfattande redogörelse och motivering av primärmaterialet följt av 

en kort översikt av uppsatsens sekundärkällor och de betänkanden som ligger till grund 

för dem. Slutligen presenteras vilka begränsningar och brister som primärmaterialet 

uppvisar.  

1.2.1 Primärmaterial 

Uppsatsens primärmaterial utgörs av utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk 

utrikespolitik 2015–2018 med fokusområden för år 2016, hädanefter handlingsplanen 
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eller handlingsplanen för feministisk utrikespolitik.9 Handlingsplanen är således uppsat-

sens empiri och det material som ska analyseras. Den är intressant att studera av flera 

anledningar. Delvis på grund av att den är ett styrdokument som ska navigera och väg-

leda utrikesförvaltningen i det praktiska genomförandet av den svenska utrikespolitiken.	
Handlingsplanen är också vald utefter sin aktualitet och i relation till att den innehåller 

en ny politik som förväntas utvecklas under kommande år. En feministisk utrikespolitik 

som öppnar upp för perspektiv som vittnar om kvinnors (varierade) erfarenheter kan 

erbjuda det internationella politiska fältet nya insikter avseende staters beteende och 

individers behov och begär. Centrala begrepp inom fältet av internationella relationer 

som makt, suveränitet och säkerhet har vidare blivit utformade i termer som vi associe-

rar med maskulinitet, men genom feministiska perspektiv kan man sålunda kritisera och 

explicit eller implicit utmana innebörden av dessa begrepp och den utrikespolitiska dis-

kursen i sin helhet.10  

Handlingsplanen utgavs i november 2015 och omfattar utrikes-, säkerhets-, utveckl-

ings-, främjande- och handelspolitiken och sålunda utrikesförvaltningens mandat. Do-

kumentet är en del av utrikesförvaltningens verksamhetsplan vilket har som syfte att 

främja resultat och underlätta genomförandet av politiken. Handlingsplanen omfattar 25 

sidor och inkluderar politikens målsättningar, utgångspunkter och förhållningssätt. Den 

inbegriper också de aktörer och samverkanspartners utrikesförvaltningen avser att ar-

beta med och genom, samt de åtgärder, verktyg och metoder som ska användas för att 

förverkliga politiken.11  

Handlingsplanen utgår från sex långsiktiga mål som anger riktningen för den femin-

istiska utrikespolitiken. Målen har formulerats utifrån en förståelse att det krävs ett hol-

istiskt angreppssätt för att möta de utmaningar av mångfacetterad karaktär som den fe-

ministiska utrikespolitiken står inför. Utrikesförvaltningen kommer årligen att utarbeta 

sex specifika fokusområden kopplat till var och en av de långsiktiga målen i syfte att 

konkretisera och fördjupa arbetet. Var och en av dessa fokusområden kopplas därefter 

till en rad indikativa åtgärder. Utrikesförvaltningen ska i enlighet med de sex långsiktiga 

målen bidra till alla kvinnors och flickors: 

                                                                                                                                          
 
9 Utrikesdepartementet, 2015. 
10 Tickner, 2014, s. 21–22. 
11 Utrikesdepartementet, 2015, s. 1–15, 20. 
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• fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna	

• frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld	

• medverkan i att förebygga och lösa konflikter, och i att bygga fred efter konflikt	

• politiska deltagande och inflytande inom alla samhällsområden	

• ekonomiska rättigheter och egenmakt	

• sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).12	

Under 2016 präglas fokusområdena framförallt av ett tydligt freds-, konflikt- och sä-

kerhetsperspektiv. Det första fokusområdet strävar till att stärka flickors och kvinnors 

rättigheter i humanitära situationer, det andra till att motverka straffrihet för och be-

kämpa könsrelaterat och sexuellt våld i konflikt- och postkonfliktsituationer och det 

tredje fokusområdet ska verka för kvinnors deltagande i fredsfrämjande insatser och 

fredsprocesser. De tre övriga fokusområdena syftar till att främja flickors och kvinnors 

deltagande som aktörer i arbetet för hållbar utveckling, att stärka tillgång till ekono-

miska resurser och ekonomisk egenmakt och slutligen till att stärka de sexuella och re-

produktiva rättigheterna för flickor och unga människor.13  

Utgångspunkten för utrikespolitiken är internationellt rätt och andra internationella 

överenskommelser. Politiken är med andra ord tydligt förankrad i en rad internationella 

rättighetskataloger. Den feministiska utrikespolitiken hittar också sin förankring i Sve-

riges jämställdhetspolitiska mål som innebär att ”kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma sina samhällen och liv”.14 Detta menar utrikesförvaltningen är ett mål i sig 

men också ett medel för att nå andra övergripande mål inom säkerhets- och utrikespoli-

tiken såsom fred, säkerhet och hållbar utveckling. Själva kärnan i den feministiska utri-

kespolitiken och den övergripande ambitionen är att nå resultat som stärker alla kvin-

nors och flickors rättigheter, representation och resurser. 15  

1.2.2 Sekundärmaterial 

Inför insamlingen av sekundärmaterial har jag försökt identifiera verk som kan 

bidra till att kartlägga fältet som omger och berör ämnet feministisk utrikespolitik. 
                                                                                                                                          
 
12 Ibid., s. 1–4. 
13 Ibid. 
14 Ibid., s. 13. 
15 Ibid., s. 1–3, 13. 
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Eftersom en feministisk utrikespolitik är ny som sådan finns ingen tidigare forsk-

ning som direkt berör en feministisk utrikespolitik i sin helhet vilket delvis försvå-

rar en orientering och kartläggning av tidigare forskning. Jag har emellertid haft 

ambitionen att identifiera tongivande och aktuella verk som relaterar till ämnet 

genom centrala sökord på både svenska respektive engelska såsom: feministisk 

utrikespolitik, feministisk politik, feministisk säkerhet, genus, internationella re-

lationer, med flera. De ämnen och forskningsområden som jag sedan funnit rele-

vanta i förhållande till en feministisk utrikespolitik är framväxten av en feminist-

isk säkerhet, kosmopolitisk feminism och global genusrättvisa. Jag har också un-

dersökt den svenska utrikespolitikens samverkan med en föreställd statsidentitet 

och vilka konsekvenser det får, samt granskat CONCORD:s rapport om den fe-

ministiska utrikespolitiken.16  

För att utreda innebörden av feministisk säkerhet har jag främst använt mig av boken 

Feminist Security Studies17 författad av Annick Wibben. För att förstå hur en kosmopo-

litisk feminism som politiskt ramverk kan konstrueras använder jag Niamh Reillys arti-

kel ”Cosmopolitan Feminism and Human Rights”.18 Den litteratur som främst används 

för att undersöka global genusrättvisa är Gender and Global Justice19 som granskar kö-

nade dimensioner av global rättvisa samt The Political Economy of Violence Against 

Women20 som undersöker kopplingen mellan den globala politisk-ekonomiska ordning-

en och våld mot kvinnor. För att slutligen undersöka den ömsesidiga konstruktionen av 

en föreställd statsidentitet och en stats utrikespolitik har jag använt mig av forskning 

från Behravesh Maysam och Annika Bergman Rosamond som båda utreder den svenska 

feministiska självbilden och dess konsekvenser för den svenska utrikespolitiken. Utifrån 

mitt utforskande av samtliga ämnen och verk har min ambition varit att implicit rama in 

och placera uppsatsen i ett forskningsläge.  

1.2.3 Källkritik och uppsatsens begränsningar 
                                                                                                                                          
 
16 CONCORD. Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?. 2016. http://www.concord.se/wp-
content/uploads/hur-feministisk-ar-svensk-utrikespolitik-concord-2016.pdf (Hämtad 2016-12-02). 
17 Wibben, Annick T. R. Feminist security studies: a narrative approach. Routledge, London, 2011. 
18 Reilly, Niamh. Cosmopolitan Feminism and Human Rights. Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy 
22 no. 4 (2007): 180–198. 
19 Jaggar, Alison M. (red.). Gender and global justice. Polity Press, Cambridge, 2014. 
20 True, Jacqui. The political economy of violence against women. Oxford University Press, New York, 
NY, 2012. 
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Handlingsplanen för feministisk utrikespolitik och sålunda uppsatsens empiri är ett poli-

tiskt styrdokument med utrikesdepartementet som avsändare. Det strategiskt politiska 

kommer sålunda att prägla handlingsplanen och eventuellt begränsa en progressiv och 

reformivrig politik. Analysen i uppsatsen förhåller sig således oundvikligen till sanno-

likheten av en politiskt tillrättalagd text som eventuellt begränsar den analytiska poten-

tialen i handlingsplanen.  

Handlingsplanen, liksom all svensk utrikespolitik, tar sin utgångspunkt i internation-

ell rätt. Den internationella politiska sfären präglas vidare av en maskulinitetskodad och 

heteronormativ ordning vilket återspeglas i de internationella konventionerna genom 

könsbinära texter som i sin tur riskerar att cementera tvåkönsnormen och förknippade 

könsroller.21 Mot denna bakgrund önskar jag sålunda medvetengöra läsaren om risken 

med att uppsatsen reproducerar en könsbinäritet och den heteronormativa diskursen.  

Ett ytterligare tillkortakommande i handlingsplanen och sålunda uppsatsen är an-

vändning av begreppet ’feministisk’ utan att explicit definiera vad man åsyftar till. Det 

är relativt vanligt inom forskning, politik och aktivism att likställa en agenda som berör 

kvinnor som synonymt med en feministisk ambition.22 Även om denna typ av be-

greppsutredning kan ha ett analytiskt värde i sig, kommer uppsatsen inte utveckla pro-

blematiken ytterligare förutom att konstatera och erkänna närvaron av den.  

1.3 En strategisk begreppsanvändning 

I anslutning till den föregående diskussionen om risken att (re)producera förtryck vill 

jag problematisera användandet av ’kvinna’ och ’flicka¨ som analyskategori. Att an-

vända kvinna/flicka som en analyskategori kritiserar bland annat Judith Butler då den 

(re)producerar en ”kvinnoidentitet”. Butler skulle således argumentera att handlingspla-

nen bidrar till en identitetspolitik som vilar på grundantagandet av ett stabilt kön bortom 

social konstruktion som exkluderar skillnaden kvinnor emellan. Således förstärks också 

den maktordning som feminismen önskar frigöra sig från.23 Detta riskerar vidare att 

skapa ett essentialistisk antagande av kvinnor som enhetliga, en så kallad gender es-
                                                                                                                                          
 
21 Wibben, 2011, s. 16–17. 
22 Mazur, Amy G. Theorizing feminist policy. Oxford Univ. Press, Oxford, 2002, s. 30. 
23 Tollin, Katharina och Törnqvist, Maria. Feministisk teori i rörliga bilder. Liber, Malmö, 2005, s. 113–
114. 
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sentialism som länge problematiserats inom feministisk forskning. Men trots att identi-

teter kan upplevas som komplexa, intersektionella och motstridiga så kan det vara en 

strategisk nödvändighet att prata om identiteter i essentiella termer. Det kan annars upp-

stå problem i anspråksutövandet om inte kategorin ’kvinna’ får existera utanför den dis-

kursiva konstruktionen. Det Spivak benämner som en ”strategisk essentialism” är ett 

sätt att tillfälligt fixera identiteter så att anspråk kan göras av marginaliserade grupper. 

Hon menar att detta är av vikt så länge kön fortsätter att vara en grund för diskrimine-

ring och sociala ojämlikheter. Således kan kön som analyskategori nyttjas i policyskap-

ande och lagstiftning för att adressera ojämlikheter och diskriminerande praktiker.24   

Avseende begreppsanvändning vill jag också framhålla och problematisera använ-

dandet av begrepp såsom, ’tredje världen’ ’Nord’, ’Syd’ och ’västerländsk’ som an-

vänds för att göra distinktioner av olika slag, framförallt i kontexter där diskussioner om 

bland annat ekonomisk och politisk marginalisering förs. Dessa termer homogeniserar 

diskussionen och människorna den berör vilket kan få oönskade effekter. Men de an-

vänds på grund av att dessa begrepp återfinns i den litteratur som jag använder vilket 

gör att begreppen sålunda fyller ett analytiskt syfte.25 

                                                                                                                                          
 
24 Steans, Jill. Gender and international relations: theory, practice, policy. 3 upplagan. Polity, Cam-
bridge, 2013, s. 12, 20–34. 
25 Gurd, Kiri. Connections and Complicities: Reflections on Epistemology, Violence, and Humanitarian 
Aid. Journal of International Women's Studies 7 no. 3 (2006): 24–42, s. 27. 
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2 Teori och metod 

Det teoretiska ramverket omfattar ett rättighetsperspektiv som jag bygger med inslag av 

Gayatri Spivaks och Thomas Pogges perspektiv och forskning. Jag identifierar rättig-

hetsbäraren och skyldighetsbäraren som de två centrala analysenheterna i en rättighets-

kontext. Inslag av Spivaks teorier och hennes begrepp subaltern används i uppsatsen för 

att formulera en förståelse för hur ett rättighetsarbete som aktiverar rättighetsbäraren 

kan utformas medan Pogges teorier används för att definiera och positionera skyldig-

hetsbäraren. Jag vill understryka att jag inte har någon ambition att vara trogen deras 

teoretiska helheter samt betona en medvetenhet om att Spivaks och Pogges teorier är 

sprungna ur två skilda teoretiska traditioner. Medan Pogge representerar en liberal och 

universell syn på mänskliga rättigheter representerar Spivak en postkolonial ansats som 

inkluderar ett kritiskt förhållningssätt gentemot mänskliga rättigheters uppkomst och 

applikation. Jag kombinerar dem väl medveten om att det kan te sig problematiskt men 

jag gör det med det explicita och selektiva syftet att analysera just handlingsplanen för 

feministisk utrikespolitik. Genom Spivaks teoretiska ansats tillåts jag komplettera den 

liberala och dominerande människorättsdiskursen och formulera nya synsätt på den 

praktiska tillämpningen av rättighetsarbetet samtidigt som jag lyfter in den postkoloni-

ala kritiken. Pogges ansats erbjuder en större pragmatism inom fältet medan Spivaks 

mer kritiska blick aspirerar mot en större reformistisk ambition gentemot det förgivet-

tagna. Uppsatsen rör sig således parallellt mellan två teoretiska traditioner och låter dem 

komplettera varandra för att öppna upp för nya insikter. Dynamiken mellan dessa teorier 

återspeglar även den komplexitet som fältet mänskliga rättigheter präglas av.26  

De båda teoretikerna förenas bland annat i en kritik av det globala systemets struk-

turer och hur sociala, politiska och ekonomiska ojämlikheter upprätthålls genom globala 

institutioner, samt deras eftersträvan att teori ska ha praktisk tillämpning och grundas i 

politisk praktik. Eftersom primärmaterialet är en politisk produkt fyller de båda en prak-

tisk funktion i sammanhanget. Pogge fokuserar på staters och institutioners behov av 
                                                                                                                                          
 
26 Cairney, Paul. Standing on the Shoulders of Giants: How Do We Combine the Insights of Multiple 
Theories in Public Policy Studies?. The Policy Studies Journal 41 no. 1 (2013): 1–21, s. 10–20. 
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reformering för att åstadkomma global förändring27, medan Spivak argumenterar att ett 

institutionellt perspektiv är bra, men otillräckligt. Hon uppmanar till ett underifrånper-

spektiv som förmår aktivera de maktlösa, skapa problemlösare och bryta de strukturer 

som försätter marginaliserade i underordnade positioner.28  

Utifrån en kombinerad läsning av Spivak och Pogge uttolkar jag två teman som jag 

finner centrala i en förståelse av ett rättighetsperspektiv och som i efterföljande avsnitt 

presenteras i större detalj: 

• Rättighetsbärarens aktörskap.  

• En institutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter. 

Jag kommer i metodavsnittet därefter bryta ner dessa två teman i fyra underkategorier 

för att erhålla skarpare teman och en mer strukturerad analys.  

2.1 Institutioner och aktörskap i en rättighetskontext: 
ett rättighetsperspektiv 

2.1.1 Rättighetsbärarens aktörskap 

Utifrån en teoretisk ansats inspirerad av Spivaks teorier förstås rättighetsbäraren som 

den centrala analysenheten i diskussionen om mänskliga rättigheter. Spivaks teoretiska 

och praktiska ambition är att stärka och aktivera de subalterna, som i uppsatsen förstås 

som rättighetsbärare. De subalterna karaktäriseras av dem som är avskurna från både 

politisk makt och social mobilitet, samt de som saknar en förmåga att framföra sina be-

hov och begär i förhållande till både statliga institutioner och de som sätter dem nation-

ella och globala agendorna för mänskliga rättigheter. Det globala rättighetsarbetet me-

nar Spivak genomsyras av det västerländska tänkandet och präglas av en slags neokol-

onialism.29 Neokolonialismen tar sig i uttryck i en mer subtil roll än den traditionella 

kolonialismen då den finns inbäddad i den nuvarande ekonomiska, sociala och politiska 

                                                                                                                                          
 
27 Pogge, Thomas. World poverty and human rights: cosmopolitan responsibilities and reforms. 2 uppla-
gan. Polity, Cambridge, 2008, s. 23–30. 
28 Spivak, Gayatri Chakravorty. Subalternisering och den globala utopin. Tankekraft, Hägersten, 2014, s. 
148–153.  
29 Spivak, 2012, s. 8–22, 25, 61. 
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ordningen och diverse anslutna föreställningsvärldar.30 Men trots att det finns ett behov 

av att ifrågasätta och kritisera mänskliga rättigheter och jämställdhet i egenskap av väs-

terländska konstruktioner är detta inte liktydigt med att man ska avfärda dem, menar 

Spivak. Hon menar däremot att man bör analysera vilka grundantagen begreppen vilar 

på samt granska hur exempelvis mänskliga rättigheter istället kan användas som ett 

slags motgift mot de människorättspraktiker som passiviserar och fråntar flickor och 

kvinnor deras handlingsförmåga.31  

Själva kärnan i Spivaks teorier, som även uppsatsens rättighetsperspektiv tar avstamp 

i, är att de så kallade subalterna saknar en erkänd handlingsförmåga och möjlighet att 

uttrycka sina egna behov och aspirationer. För att en stat ska kunna bedriva en aktive-

rande utrikespolitik och ett aktiverande rättighetsarbete erfordras därför att diverse åt-

gärder och samverkansaktörer erkänner och främjar den subalternas, rättighetsbärarens, 

handlingsförmågor. Det kräver i sin tur att man bidrar till en infrastruktur som ger ut-

rymme för rättighetsbärarens röst att höras och uttryckas men också utgöra en källa till 

kunskap och insikt.32 På så vis kan även problemlösare skapas och institutioner för en 

demokratisk stat utvecklas argumenterar Spivak.33  

Att rättighetsarbetet frigörs från en passiverande och neokolonial verksamhet är en 

viktig förutsättning för att aktivera rättighetsbärare. Spivak uppmanar så kallade rättig-

hetsutdelare och aktivister att söka förstå hur det samtida rättighetsarbetet villkoras av 

den turbulens som följde avkoloniseringen och den globala ekonomiska omstrukture-

ringen.34 Rättighetsarbetet behöver bland annat integreras med en ansvarsetik som om-

fattar ett ansvar gentemot och inte för en rättighetsbärare menar hon. Dessa typer av 

verksamheter bör också samtidigt granska hur en västerländskt konstruerad rättighets-

diskurs, som präglas av en intalad och grundlös rätt att representera och tala för rättig-

hetsbärare, formar vår förståelse av mänskliga rättigheter. Denna rättighetsdiskurs riske-

                                                                                                                                          
 
30 Spivak, Gayatri Chakravorty. Neokolonialism och kunskapens hemliga agent. I Texter i samtida poli-
tisk teori: demokrati, frihet, sexualitet, makt, rättvisa, global rättvisa, mångkulturalism, postkolonialism, 
Beckman, Ludvig (red.), 413–419. 2 upplagan. Liber, Malmö, 2009, s. 413–419. 
31 Carbin, Maria. Introduktion: Postkolonialism. I Texter i samtida politisk teori: demokrati, frihet, sexua-
litet, makt, rättvisa, global rättvisa, mångkulturalism, postkolonialism, Beckman, Ludvig (red.), 391–397. 
2 upplagan. Liber, Malmö, 2009, s. 395–396. 
32 Ibid. 
33 Spivak, 2014, s. 148–153. 
34 Spivak, 2012, s. 13–22. 
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rar att resultera i ett slags förmyndarskap och följaktligen till att (re)producera den su-

balterna individen.35 

Ett ytterligare problem omfattar också den globala ordningens beskaffenhet och vissa 

institutioner som det globala människorättsmaskineriet jobbar genom. Flertalet utveckl-

ingsinsatser som exempelvis syftar till att öka kvinnors ekonomiska egenmakt får mot-

satt effekt då man istället placerar kvinnor i ekonomiska och sociala beroendeförhållan-

den gentemot diverse institutioner såsom Världsbanken som tjänar andra intressen än 

kvinnornas. Fokus borde istället ligga på att investera i infrastruktur för att främja eko-

nomisk suveränitet och social välfärd i postkoloniala stater argumenterar Spivak.36 En-

bart då ett rättighetsarbete uppfyller ovanstående villkor av att bland annat verka sub-

jektskapande och rannsaka sin egen representation kan ett rättighetsarbete undvika att 

passivisera rättighetsbäraren till ett föremål för omsorg.37 Uppsatsen hittar sammanfatt-

ningsvis stöd i Spivaks teorier och forskning för att analysera huruvida flickor och 

kvinnor blir aktiva aktörer i handlingsplanen, samt för att granska förekomsten av en 

infrastruktur som möjliggör detta.  

2.1.2 En institutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter  

Pogge har utvecklat ett institutionellt perspektiv på mänskliga rättigheter som innefattar 

moraliska anspråk på samhällets organisering som gör sig passande för uppsatsens ana-

lys och som ett intressant komplement till ovanstående teoretiska ansats. Det institut-

ionella perspektivet innebär att det är stater och institutioners ansvar och skyldighet att 

arbeta för att uppfylla en institutionell ordning och allmän kultur som tillförsäkrar till-

gång till mänskliga rättigheter, både på global och lokal nivå. Rätten till en institutionell 

ordning hänvisar Pogge till artikel 28 i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter som 

lyder: “Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and 

freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.”38 Ett fundament i Pogges 

                                                                                                                                          
 
35 Cornell, Drucilla. The Ethical Affirmation of Human Rights: Gayatri Spivak’s Intervention. I Can the 
subaltern speak?[Elektronisk resurs]: reflections on the history of an idea, Spivak, Gayatri Chakravorty 
and Morris, Rosalind C. (red.), 100–114. Columbia University Press, New York, 2010, s. 100–113. 
36 Morton, Stephen. Gayatri Spivak: ethics, subalternity and the critique of postcolonial reason. Polity, 
Cambridge, 2007, s. 130–139.  
37 Cornell, 2010, s. 100–113. 
38 (min kursivering) UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 
217 A (III). http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html (Hämtad 2016-11-28), art. 28.  
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institutionella rättighetsperspektiv är förekomsten av en negativ skyldighet som tillfaller 

stater/institutioner att inte pådyvla, bidra till eller dra nytta av orättvisa institutioner. Om 

institutioner eller policys frambringar kränkningar och orättvisor krävs därför att staten 

reformerar eller upplöser dessa.39 Pogge menar att de rika ländernas välstånd både pro-

duceras och kan upprätthållas genom politiska och ekonomiska globala institutioner, 

som i sin tur präglas av asymmetriska maktrelationer och ambitioner att kontrollera na-

turresurser och kapital i låg- och medelinkomstländer. Eftersom Sverige bidrar till att 

(re)producera den globala institutionella ordningen så spelar även den svenska utrikes-

politiken en betydande roll i upprätthållandet av ordningens struktur. Den svenska utri-

kespolitiken har med utgångspunkt i Pogges teoretiska ansats sålunda ett ansvar att till-

försäkra en rättvis social, politisk och ekonomisk institutionell ordning som också kan 

tillgodose de mänskliga rättigheterna. Utrikespolitiska verksamheter innehar således ett 

ansvar att reformera de institutioner som skapar orättvisa strukturer avseende det soci-

ala, ekonomiska och politiska.40  

Pogges institutionella perspektiv är emellertid inte helt oproblematiskt i en diskuss-

ion om kvinnors rättigheter på grund av att våld i det privata (där dikotomierna förstås i 

termer av privat/offentlig sfär) inte anses vara en rättighetskränkning eftersom kränk-

ningar i enlighet med det institutionella perspektivet enbart kan utföras av en person i 

officiell ställning.41 Det är problematiskt eftersom ett grundläggande element i den fe-

ministiska såväl som den kvinnorättsliga diskursen är att ”det personliga är politiskt” 

och att diverse våldsuttryck i den privata sfären bör vara ett politiskt och människorätts-

ligt fokusområde.42 Det utgör emellertid inget problem i uppsatsen eftersom jag inte 

avser att vara trogen Pogges teoretiska helheter utan använda delar av hans teorier för 

mina valda syften. Det ändamålsenliga syftet med Pogge är främst att formulera den 

teoretiska ansatsen till och innebörden för en institutionell ordning som främjar mänsk-

liga rättigheter.  

2.2 Kvalitativ innehållsanalys  
                                                                                                                                          
 
39 Pogge, 2008, s. 70–76.  
40 Ibid., s. 23–32. 
41 Ibid., s. 63–65. 
42 Freidenvall, Lenita. Introduktion till svensk politik. I Politik och kritik: en feministisk guide till statsve-
tenskap, Freidenvall, Lenita och Jansson, Maria (red.), 63–77. Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 67. 
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Jag har nu identifierat och presenterat de två teman som jag funnit centrala i en förstå-

else av ett rättighetsperspektiv, rättighetsbärarens aktörskap och en institutionell ord-

ning som främjar mänskliga rättigheter, och det som sålunda utgör uppsatsens teoretiska 

ramverk. För att vidare kunna besvara uppsatsens frågeställning och förverkliga uppsat-

sen syfte kommer jag att undersöka hur handlingsplanen förhåller sig till det utformande 

rättighetsperspektivet genom en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med detta avsnitt är 

därför att utforma och presentera uppsatsens metodologiska modell och arbetssätt.  

En innehållsanalys syftar till att analysera innehållet i ett material och få fram 

”dolda” sidor av texter och sådant som inte är uppenbart vid en första läsning. Det är en 

lämplig metod till ett material som för en enkel, direkt och okomplicerad kommunikat-

ion, faktorer som är karaktäristiska drag av handlingsplanen och en anledning till varför 

metoden gör sig passande i uppsatsen. Metoden är också passande eftersom den på ett 

mycket fördelaktigt sätt hjälper mig att analysera förekomsten av de teoretiskt identifie-

rade temana i texten och sålunda uppfylla uppsatsens syfte.43 Man särskiljer ofta en 

kvantitativ innehållsanalys från en kvalitativ innehållsanalys, även om de delvis över-

lappar. Medan den kvantitativa metoden främst är intresserad av att mäta och räkna fö-

rekomsten av ett visst ord44, söker den kvalitativa innehållsanalysen att gå lite djupare in 

i texten och tolka hur en text förhåller sig till ett visst tema eller en kategori på ett mer 

holistiskt sätt och placera dessa i en större kontext (en kontextuell tolkning).45 Eftersom 

det är det sistnämnda jag är ute efter så blir valet av den kvalitativa metoden ett naturligt 

val. En kvalitativ innehållsanalys följer vidare en logisk procedur som tillåter mig att 

sortera upp och analysera handlingsplanen i mindre delar, något som mest fördelaktigt 

genomförs med hjälp av kategorier och något som jag kommer att göra med hjälp av 

underkategorier.46  

Ett problem med att inte förutsättningslöst analysera innehållet utan låta teorin och 

underkategorierna styra innehållsanalysen är emellertid att det kan finnas saker i materi-

alet som temana och underkategorierna inte tillåter mig att se.47 Men eftersom det expli-

                                                                                                                                          
 
43 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-
skaperna. 2 upplagan. Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 307–309. 
44 Kristina, Boréus och Bergström, Göran. Innehållsanalys. I Textens mening och makt: metodbok i sam-
hällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.), 49–90. 3 uppla-
gan. Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 50. 
45 Denscombe, 2009, s. 319–322. 
46 Ibid., s. 307–309. 
47 Ibid., s. 308. 
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cita syftet med metoden är att granska hur handlingsplanen uttrycker, framställer och 

hanterar just rättighetsbärarens aktörskap och en institutionell ordning som främjar 

mänskliga rättigheter så är valet av denna specifika metod och detta metodologiska ar-

betssätt mest fördelaktig. Den hjälper mig att på ett tillfredsställande sätt besvara upp-

satsens frågeställning och syfte samt bidra till en mer fokuserad analys.  

Jag ämnar nu bryta ner de två teoretiskt genererade temana i fyra underkategorier för 

att bidra till skarpare teman och en mer strukturerad analys. Utifrån varje underkategori 

har jag därefter utarbetat arbetsfrågor att ställa till materialet för att med större enkelhet 

navigera i materialet och erhålla den förståelse som jag önskar uppnå. Dessa frågor 

kommer däremot inte besvaras uttryckligen i analysen.  

Rättighetsperspektivets första tema– rättighetsbärarens aktörskap– är förankrat i te-

sen att ett rättighetsarbete bör erkänna och möjliggöra flickors och kvinnors handlings-

förmågor samt rannsaka den egna verksamheten för att undvika att (re)producera en 

underordning och marginalisering. Jag ämnar därför analysera huruvida flickor och 

kvinnor blir aktiva aktörer i handlingsplanen och granska förekomsten av en infrastruk-

tur som möjliggör detta. Underkategorierna har därför formulerats enligt följande:  

• Kvinnors och flickors roll i samhällsutformandet.  

– Erkänns flickor och kvinnor som huvudaktörer i utformandet av deras samhällen 

och liv? Identifieras flickors och kvinnors behov och begär utifrån dem? 

– Vilka röster exkluderas? (för att erhålla en förståelse för vilka röster som repre-

senteras måste man också söka förstå vilka röster som exkluderas). 

• En infrastruktur för att aktivera och stärka rättighetsbäraren.  

– (Re)producerar handlingsplanens åtgärder passiviserande beroendeförhållanden 

och underordnade positioner eller leder dem till ökat deltagande och egenmakt?  

– Är handlingsplanens åtgärder passiviserande eller aktiverande i kontextuellt 

hänseende? Samspelar handlingsplanens åtgärder med globala ordningar och 

strukturer som bidrar till att (re)producera ett förtryck mot flickor och kvinnor?  

Rättighetsperspektivets andra tema– en institutionell ordning som främjar mänskliga 

rättigheter– omfattar delvis rika länders ansvar att upprätthålla en rättvis social, politisk 

och ekonomisk global ordning, och delvis staters och institutioners ansvar och skyldig-

het att uppfylla en institutionell ordning och allmän kultur som tillgodoser mänskliga 

rättigheter. Underkategorierna preciseras därför till:  

• Ansvar att förverkliga en institutionell ordning som tillgodoser rättighets-

anspråk. 
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– Ger handlingsplanen uttryck för staters/institutioners ansvar och skyldighet att 

uppfylla en institutionell ordning och allmän kultur som tillgodoser rättighetsan-

språk? Är andra stater och samhälleliga institutioner viktiga samarbetspartners 

för utrikesförvaltningen i detta avseende? 

– Har människor kapacitet att göra anspråk?  

• Ansvar för en socialt, politiskt och ekonomiskt rättvis global ordning. 

– Berör handlingsplanen Sveriges roll i vidmakthållande av en orättvis social, po-

litisk och ekonomisk global ordning och/eller ansvar för upprätthållandet av en 

rättvis sådan ordning? Betonas huruvida beskaffenheten av denna ordningen 

skapar en systematisk underordning av kvinnor och flickor? 

– Uttrycks vikten av samverkan för att skapa en god och rättvis internationell 

miljö avseende det sociala, ekonomiska och politiska? 

Sammanfattningsvis så fyller den kvalitativa innehållsanalysen syftet att granska hur 

utrikesförvaltningen explicit eller implicit hanterar och arbetar med de teoretiskt genere-

rade temana genom att undersöka förekomsten av underkategorierna. Det ämnar besvara 

uppsatsens frågeställning och sålunda uppfylla uppsatsens syfte. Uppsatsen syfte är att 

bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken verkar för att sä-

kerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina liv och sam-

hällen, men också hur politiken verkar för en institutionell ordning som tillgodoser rät-

tighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en social, politisk och ekonomisk margi-

nalisering av kvinnor. 
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3 Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 

Jag kommer i följande kapitel att presentera olika perspektiv på det ämne som uppsatsen 

berör. De två första avsnitten utgör forskningsöversiktens längsta avsnitt på grund av att 

jag anser att dem ramar in de möjligheter och utmaningar som villkorar den feministiska 

utrikespolitikens framgång. I det första avsnittet granskas den kosmopolitiska femin-

ismen möjlighet att verka som ett transformerande politiskt ramverk. Jag övergår sedan 

i en analys av en global genusrättvisa. Andra avsnittet granskar framväxten av ett femin-

istiskt säkerhetsperspektiv. Avsnitt tre undersöker den svenska statens jämställdhetspro-

fil i en utrikespolitisk kontext och i avsnitt fyra granskas slutligen CONCORD:s rapport 

om Sveriges feministiska utrikespolitik.  

3.1 Kosmopolitisk feminism och global genusrättvisa 

Under 1990-talet identifierades ett behov av en kosmopolitisk feminism som adresse-

rade globaliseringens effekter sett till det ekonomiska, sociala och politiska.48 Niamh 

Reilly har föreslagit en kosmopolitisk feminism som ett transformerande politiskt ram-

verk av följande karaktär: 1) En kosmopolitisk feminism utmanar förståelsen av mänsk-

liga rättigheter. Rättigheter kan inte enbart tolkas av en juridisk elit, de måste definieras 

och resonera med de upplevda erfarenheterna från berörda samhällsmedlemmar och 

förankras i en aktiv demokratisk process. 2) Ett globalt feministiskt medvetande analy-

serar och utmanar samverkan mellan patriarkala, kapitalistiska och rasistiska makttekni-

ker och samarbetar över nationsgränser. Ett sådant perspektiv ser kvinnor som en 

heterogen grupp men betonar de könade dimensionerna av globaliseringen såsom eko-

nomisk och sexuell exploatering. 3) Ett feministiskt projekt måste baseras på en inter-

sektionell analys och bygga på antagandet att kvinnor inte har en naturlig gemensam 
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agenda. Projekten bör utformas i den kontext där en gränsöverskridande dialog och nät-

verk äger rum. 4) Ett kosmopolitiskt feministiskt projekt blir enbart sammanhängande 

då man förenas runt konkreta frågor. Genom att exempelvis samlas kring ett erkännande 

av våld mot kvinnor som ett globalt fenomen kan man tillsammans påyrka ett ansvars-

utkrävande och en global människorättsnorm mot våldet. 5) Nyttjandet av globala fo-

rum verkar som plattformar för kosmopolitisk solidaritet och skapar ett deltagande un-

derifrån samt intensifierar lobbyverksamhet på alla nivåer. Reilly menar att lyftet för 

kvinnors rättigheter under 1990-talet påvisar framgången av ett kosmopolitiskt feminist-

iskt påverkansarbete.49  

Spivak är däremot kritisk till kvinnokonferenser såsom den i Beijing år 1995. Hon 

menar att det enbart blir en slags ”global teater” som anspelar på ett aktivt deltagande av 

kvinnor från både Syd och Nord, men som i själva verket exkluderar kvinnor från Syd, 

framförallt de allra fattigaste i både Nord och Syd. Spivak menar att det i slutändan ko-

kar ner till ett Nord som organiserar ett Syd.50 Chandra Mohanty menar, likt Spivak, att 

risken med en vit västerländsk feminism som får prägla den globala agenda är att kvin-

nor i Syd saknar möjlighet att artikulera deras specifika behov och aspirationer och att 

en emancipatorisk feminism som grundar sig i en västerländsk diskurs av universalism, 

framsteg och frigörelse riskerar att få motsatt effekt. Postkoloniala feminister argumen-

terar att det som behövs för att bygga en ny slags global feministisk solidaritet är erkän-

nandet av olikheter där de subalternas röst hörs samt att den inkluderar den bredare 

kampen för social rättvisa.51 Det är sålunda otillräckligt att göra anspråk på att vara en 

transnationell feministisk förkämpe (jämför med förordet i handlingsplanen) utan att 

ifrågasätta och utmana innebörden av verksamheten, dess konstitution och möjlighet för 

en anti-kolonial, anti-imperialistisk och rättvis agenda. Genom att integrera insikter och 

förhållningssätt från en postkolonial feminism med en transnationell feminism kan 

sålunda villkoren för en transnationell feminism förändras och en feministisk solidaritet 

byggas.52  
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Avseende forskningsfältet global rättvisa betonar Alison Jaggar det som moraliskt 

och politiskt brådskande att anlägga ett kritiskt genusperspektiv på de frågor som redan 

adresseras av globala rättviseteoretiker såsom fattigdom, migration, mänskliga rättighet-

er, krig och klimatförändringar. Jaggar menar att ojämlikheter mellan könen sammanta-

get är manifestationer av globala institutionella strukturer och att vi därför bör granska 

hur dessa strukturer (re)producerar ojämlikheter.53 Detta perspektiv kan med fördel 

sålunda jämföras med Pogges perspektiv avseende samspelet mellan olika former av 

förtryck och kränkningar och den globala ordningen.  

Jacqui True anser att både forskning och politiska policys har misslyckats med att 

förstå och adressera samspelet mellan social, politisk och ekonomisk ojämlikhet som 

orsak till det strukturella våldet mot kvinnor. Dessa könade ojämlikheter som under-

stödjer våldet menar True har sina rötter i globala politisk-ekonomiska strukturer och 

processer och samverkar med destruktiva maskulina ideal. Neoliberala policys har ex-

empelvis ökat andelen kvinnor på arbetsmarknaden i jakt efter billig arbetskraft, intensi-

fierat kvinnors dubbla arbete på marknaden och i hemmet och samtidigt och sålunda 

uteslutit att adressera de underliggande patriarkala strukturerna. True menar även att 

neoliberala policys har bidragit till en upplösning av sociala trygghetssystem och en 

brist på ekonomisk säkerhet som resulterat i en ”feminisering” av fattigdom, framförallt 

bland marginaliserade och outbildade kvinnor som saknar tillgång till naturtillgångar, 

kapital- och personalresurser samt offentlig service. Detta underminerar i sin tur kvin-

nors sociala, politiska och ekonomiska makt och medför en ökad sårbarhet för våld.54  

Abigail Gosselin argumenterar vidare att en strukturell reform av den globala eko-

nomin är nödvändig för att skapa förutsättningar för kvinnors emancipation samt att 

arbetsexploateringen av kvinnor behöver ett striktare fokus.55 I motsats till det tradition-

ella ekonomiska angreppssättet som präglas av ett fokus på tillväxt och anställningsbar-

het har feministforskare istället fokuserat på exploatering och orättvisa. Den koloniala 

och nyimperialistiska kontrollen över kapital- och resursflöden samt transnationella 

migrantarbetare menar man återspeglar några av ojämlikheterna av den globala politiska 
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ekonomin.56 Jill Steans lyfter också hur globala institutioner såsom ILO och deras Core 

Labour Standards präglas av ett neoliberalt ekonomiskt paradigm som exkluderar det 

obetalda hemarbetet och misslyckas med att säkra och stärka framförallt fattiga kvin-

nors rättigheter på arbetsmarknaden. 57 Att se synergin mellan lokala företeelser och 

globala strukturer är därav nödvändigt. Västvärlden behöver kritisera hur man skapar 

social, politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. En sådan reflektion omdiri-

gerar också ett fokus från tredje världens kvinnor som passiva offer och mot en 

självrannsakan som är essentiell för förändring och reform.58   

3.2 Framväxten av ett feministiskt säkerhetsperspek-
tiv 

Fältet av säkerhetsstudier har successivt växt fram till att inbegripa mer än en tradition-

ell statscentrerad syn på säkerhet. Mänsklig säkerhet introducerades 1994 i The Human 

Development Report producerad av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, med ambitionen 

att bredda och fördjupa innebörden av säkerhet. Begreppet inbegriper: economic secu-

rity, food security, health security, environmental security, personal security, commu-

nity security, political security.59 Att enbart resonera om säkerhet utifrån en statscentre-

rad förståelse ansågs, och anses, vara otillräckligt eftersom den egna staten också kan 

utgöra ett säkerhetshot mot samhällsmedlemmen. Säkerhetshoten mot både individer 

och staten kommer heller inte enbart från stater utan också i form av exempelvis klimat- 

och miljöhot, ekonomisk ojämlikhet, fattigdom och globala epidemier. Mänsklig säker-

het har emellertid blivit kritiserat för att begreppet omfattar en alltför bred och vag in-

nebörd. Detta leder till en brist på analytisk potential och att säkerhetsbegreppet erbju-

der knapphändig vägledning för hur man ska prioritera när man står inför konkurrerande 

policymål, menar kritiker. En ytterligare kritik är att mänsklig säkerhet inte tar hänsyn 

till statens roll som försörjare av säkerhet. Men mänsklig säkerhet har emellertid inte för 
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avsikt att ersätta statens roll som försörjare av säkerhet, utan snarare att komplettera 

den. Mänsklig säkerhet har ambitionen att skjuta fram individen i centrum för nationell 

och global säkerhet samt förstå och analysera sambanden mellan konflikter, fattigdom, 

sjukdom och miljö. Som policyramverk saknar mänsklig säkerhet full universell accep-

tans, men trots det finns en global uppfattning om att den traditionella statscentrerade 

synen på säkerhet är inadekvat och att det finns ett behov av att hitta nya sätt att tillför-

säkra individer skydd från transnationella faror. Händelserna den 11 september 2001 i 

USA har däremot resulterat i en tillbakagång av alternativa säkerhetsbegrepp till förmån 

för en statscentrerad (nationell) säkerhet. 60  

Feministiska säkerhetsstudier uppkom i sin tur som svar på de tillkortakommandena 

som den statscentrerade synen på säkerhet uppvisade men har även kritiserat mänsklig 

säkerhet för att vidmakthålla dominansen av den traditionella säkerhetssynen. Man me-

nar att en fördjupning av säkerhetsbegreppet i form av mänsklig säkerhet är bra, men 

otillräckligt eftersom begreppet inte ersätter ett exklusivt fokus på staters säkerhet utan 

betonar de individ-och statscentrerade perspektiven som ömsesidigt beroende. I den 

praktiska användningen av mänsklig säkerhet trumfar dessutom den traditionella stats-

centrerade säkerhetssynen alltför ofta individens säkerhet. Feministiska säkerhetsstudier 

fokuserar sin analys i hög utsträckning på de säkerhetsnarrativ som reproducerar och 

förstärker exklusiviteten och dominansen av en statscentrerad säkerhetssyn. Man upp-

manar världssamfundet och fältet av säkerhetsstudier att öppna upp för en bredare sä-

kerhetspolitisk diskussion och analysera vad som inbegrips i begreppet säkerhet. I detta 

avseende bör man granska säkerhetsbegreppets historiska kontext och de narrativ som 

reproducerar säkerhetsdiskurser som premierar militarisering och samverkar med patri-

arkala och koloniala förtryck. På så vis kan man också att möjliggöra framväxten av 

alternativa säkerhetsnarrativ och säkerhetsbegrepp som bättre förmår skydda indivi-

den.61  

Annick Wibben betonar vidare vikten av att se individers säkerhetsanspråk som vari-

erande och utifrån ett intersektionellt perspektiv då individer upplever säkerhetshot 

olika beroende på hur individens identitetsmarkörer samverkar och förstärker förtryck 

och osäkerheter. En feministisk förståelse av säkerhet söker därför identifiera de person-

liga narrativen som exkluderas i dem dominerade säkerhetsnarrativen för att sålunda 
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erhålla en mer holistisk uppfattning av säkerhetsbehoven, både sett till den offentliga 

och privata sfären.62 Ambitionen att sätta individen i centrum för säkerhet är sålunda 

starka karaktäristiska drag för både mänsklig och feministisk säkerhet. En feministisk 

liksom mänsklig säkerhet betonar också vikten av att arbeta förebyggande innan en kon-

flikt bryter ut. Genom att investera i förebyggande åtgärder såsom utbildning, hälsokli-

niker och sociala projekt kan vi sålunda också förebygga konflikter menar Wibben. Idag 

allokeras istället stora delar av länders statsbudget till att bygga upp det militära försva-

ret och sålunda förstärka den globala militariseringen. Att arbeta förebyggande i enlig-

het med ovanstående ordinationer betonar utrikesminister Wallström också som signifi-

kativt även för den svenska feministiska säkerhetspolitiken.63  

3.3 Sveriges jämställdhetsprofil i en utrikespolitisk 
kontext 

Annika Bergman Rosamond menar i forskningsartikeln ”Protection Beyond Borders: 

Gender Cosmopolitanism And Co-Constitutive Obligation” att Sveriges självidentitet är 

den av en stat med jämställdhetsexpertis samt exportör av den kunskap som expertisen 

vilar på. Det hon kallar Sveriges gender cosmopolitanism upprätthålls av universella 

värderingar men är rotad i nationella preferensramar för vad jämställdhet är.64 Bergman 

Rosamond argumenterar att denna självbild illustreras i handlingsplanen för feministisk 

utrikespolitik när man betonar att Sverige är det första landet i världen att bedriva en 

feministisk utrikespolitik och att Sverige ska vara den starkaste globala rösten för jäm-

ställdhet. Hon kritiserar delvis handlingsplanen för att man betonar Sveriges roll när 

man istället borde rikta fokus på den tilltänka målgruppen som inbegrips av politiken. 

Faran med detta är att aktören Sverige får större utrymme än de kvinnor och flickor ut-

rikesförvaltningen bör lyssna till och att handlingsplanen och politiken istället blir en 

retorik för att marknadsföra den svenska självbilden. Att föra ett trovärdigt arbete i 

denna kontext kräver beaktanden av Sveriges egna inrikespolitiska utmaningar som 

jämställdhetspolitiken inbegriper. Hon förordar sålunda en större självreflektion och 
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självrannsakan och identifierar samtidigt en brist på postkoloniala insikter och perspek-

tiv i handlingsplanen som hon anser att utrikesförvaltningen bör ägna sig mer åt.65 

Sveriges feministiska profil har vidare orsakat kontroverser på den internationella 

arenan. Mot bakgrund av Sveriges ”diplomatiska sammandrabbning” med Saudiarabien 

2015 utvecklade utrikes- och säkerhetsforskaren Maysam Behravesh en teori om gender 

clash. Han menar att sammandrabbningen inte uppstod på grund av att Sverige beblan-

dade sig i landets ”inre angelägenheter” genom diverse uttalanden, utan på grund av den 

individuella statens genusassociationer. Han menar med andra ord att det var en sam-

mandrabbning mellan manligt och kvinnligt; mellan ett patriarkalt Saudiarabien och ett 

feministiskt Sverige. Det är inte ovanligt med likartade dispyter mellan islamistiska re-

geringar i Mellanöstern och deras liberala motparter i väst rörande frågor om mänskliga 

fri- och rättigheter. Mot bakgrund av Saudiarabiens osedvanligt hårda gensvar på Sveri-

ges kritik menar därför Behravesh att en ny slags analys för att begripliggöra situationen 

är nödvändig. Han drar därav slutsatsen i en gender clash som innefattar en konflikt 

mellan ett maskulint religiöst envälde och en feminin socialdemokrati. Han argumente-

rar vidare att en jämställdhetsorienterad utrikespolitik kommer till ett pris i en värld 

dominerad av maskulina maktrelationer, men att den också kan ge upphov till ett mora-

liskt övertag på den utrikespolitiska arenan och bland den allmänna opinionen. Detta är 

emellertid villkorat av att Sverige står upp för mänskliga rättigheter samt adresserar och 

problematiserar sin vapenexport. Det finns i nuläget en inbyggd opålitlighet i det faktum 

att Sverige är EU:s största biståndsgivare och samtidigt EU:s största vapenexportör.66 

3.4 Sveriges feministiska utrikespolitik- hur feminist-
isk är den? 

I rapporten ”Hur feministisk är svensk utrikespolitik?” betonas ett flertal målkonflikter i 

utförandet av utrikespolitiken, men man menar också att regeringen har tagit flera vik-

tiga steg när det gäller jämställdhetsarbetet. Gällande utvecklingssamarbetet lyfter de 
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Sidas systematiska arbete med jämställdhetsintegrering som den viktigaste faktorn till 

det starka jämställdhetsarbetet. Bland en rad identifierade brister betonas särskilt konse-

kvenserna för avräkningarna på det svenska biståndet, samt bristande insatser avseende 

att stävja och förhindra olovlig skatteflykt som i stor utsträckning påverkar flickors och 

kvinnors rättigheter negativt. Inom säkerhetspolitiken hyllar man flertalet initiativ som 

bland annat ett kvinnligt medlarnätverk, handlingsplanen för resolution 1325 och en 

utökad dialog med kvinnorättsförsvarare. Utmaningar som kvarstår menar man är frå-

gan om krigsmaterielexporten till odemokratiska stater. Detta kräver bland annat att 

regeringen stärker regelverket kring exporten som utlovat. Likt Behravesh identifierar 

man en fundamental målkonflikt mellan en feministisk utrikespolitik och krigsmateriel-

exporten.67  

Inom handelspolitiken argumenterar man att bristen på jämställdhetsperspektiv är 

omfattande. Detta gäller exempelvis viktiga policydokument och Sveriges exportstra-

tegi. Däremot menar man att handlingsplanen erbjuder goda riktlinjer för hur Sverige 

kan förstärka jämställdhetsperspektivet i bilaterala och multilaterala samarbeten, fram-

förallt avseende EU och WTO. Man betonar även den negativa inverkan handel kan ha 

på nationella marknader och vissa grupper i samhället, men betonar samtidigt handelns 

möjligheter att bidra till ekonomisk tillväxt och verka fattigdomsbekämpande.68 Här 

skulle emellertid Pogge problematisera handelns möjligheter att verka fattigdomsbe-

kämpande. Handelsavtal är av många anledningar inte helt oproblematiska och under-

tecknas i många fall av ojämlika parter och får skadliga konsekvenser för de allra fattig-

aste.69 CONCORD problematiserar däremot EPA-avtalen mellan EU och länder i Afrika 

eftersom man menar att handelsavtalen framförallt gynnar EU:s intressen och utelämnar 

utvecklingsbehoven i Afrika. Man menar att avtalen bland annat riskerar att slå ut jord-

brukssektorn som möter stora svårigheter i konkurrensen med utländska investerare. På 

grund av att kvinnor generellt har sämre anställningsvillkor drabbar dessa handelsavtal 

sålunda kvinnorna hårdast. Andra handelsavtal genom WTO har även resulterat i att 

kvinnor hamnat i beroendeställning gentemot kommersiella företag som ett resultat av 

ofördelaktiga omregleringar. CONCORD lyfter emellertid också det som positivt att 

politiken enligt handlingsplanen ska bidra till att eftersträva ekonomisk egenmakt för 
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kvinnor inom handelsområdet. Man uppmanar även Sverige att säkerhetsställa konse-

kventa bedömningar av de effekter diverse handelsavtal har för flickor och kvinnor. 

Överlag efterlyser CONCORD även ett mer övergripande intersektionellt angreppssätt 

och uppmuntrar regeringen att analysera hur institutioner som man samarbetar med 

skapar asymmetriska relationer mellan könen.70 

3.5 Samlade reflektioner och insikter 

De ackumulerade insikter som jag finner speciellt angelägna att ta med mig vidare in i 

uppsatsen utifrån den tidigare forskningen är behovet av att granska hur diverse sociala, 

politiska och ekonomiska strukturer och ordningar påverkar flickors och kvinnors möj-

ligheter att påverka sina liv och samhällen. Här spelar analysen av synergin mellan lo-

kala företeelser och globala strukturer en viktig roll. Genom en ambitiös reflektion av 

den feministiska utrikespolitikens bidrag i (re)produktionen av en social, politisk och 

ekonomisk marginalisering av kvinnor, förändras synen på tredje världens kvinnor som 

passiva offer för inhemska faktorer och möjligheter för viktig förändring och reform på 

en global institutionell nivå öppnas sålunda upp. Dessa insikter anser jag även vara in-

bakta i mitt teoretiska ramverk inspirerat av Spivaks och Pogges forskning. Jag hoppas 

därför också översätta dem i den praktiska tillämpningen av de teoretiska perspektiven.  

Bergman Rosamond identifierade även en avsaknad av postkoloniala insikter och 

perspektiv i handlingsplanen. Genom att uppsatsens teoretiska ansats bygger på insikter 

från en postkolonial kritik av feminism och mänskliga rättigheter är min ambition 

också, framförallt i förhållande till det feministiska forskningsfältet, att bidra med en 

reflektion kring hur en västerländskt präglad feministisk agenda kan förhålla sig an-

norlunda till sin egen konstruktion och de antaganden som den vilar på. 
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4 Analys 

Uppsatsens syfte är att analysera handlingsplanen utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv 

för att bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken verkar för att 

säkerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina liv och sam-

hällen, men också hur politiken verkar för en lokal, regional och global institutionell 

ordning som tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en social, 

politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. Utifrån en kombinerad läsning av 

Pogge och Spivak identifierade jag rättighetsbärarens aktörskap och en institutionell 

ordning som främjar mänskliga rättigheter som centrala teman i en förståelse av ett rät-

tighetsperspektiv. För att erhålla skarpare teman och en mer strukturerad analys bröt jag 

sedan ner de teoretiskt genererade temana i följande underkategorier:  

• kvinnors och flickors roll i samhällsutformandet 

• en infrastruktur för att aktivera och stärka rättighetsbäraren 

• ansvar att förverkliga en institutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk 

• ansvar för en socialt, politiskt och ekonomiskt rättvis global ordning. 

Genom dessa fyra underkategorier tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys ämnar 

jag nu sortera upp och analysera materialet. Följaktligen granskas hur utrikesförvalt-

ningen explicit eller implicit arbetar med dessa teman som jag funnit viktiga ur ett rät-

tighetsperspektiv. Detta ämnar uppfylla uppsatsens syfte genom att jag i det sista ka-

pitlet sammanfattar analysens fynd och besvarar uppsatsen frågeställning som lyder: 

• hur uttrycks, framställs och hanteras kvinnors och flickors aktörskap och en in-

stitutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter i utrikesförvaltningens 

handlingsplan för feministisk utrikespolitik? 

4.1 Kvinnors och flickors roll i samhällsutformandet 

Jag kommer nedan att granska förekomsten och framställningen av flickors och kvin-

nors roll i samhällsutformandet. Analysen kommer att röra sig på en relativt ytlig nivå 

textmässigt för att plocka upp de delar i handlingsplanen när man talar om flickors och 
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kvinnors roll i utformandet av deras liv och samhällen men samtidigt också granska 

inom vilken kontext detta görs.  

I handlingsplanen betonar utrikesförvaltningen genomgående vikten av att arbeta för 

flickors och kvinnors möjligheter att vara aktörer.. Man säger bland annat att utrikesför-

valtningen ska eftersträva att alla aktiviteter som utrikespolitiken deltar i eller stödjer 

ekonomiskt ska verka för att synliggöra, stärka och tillvarata kvinnors, flickors och 

hbtq-personers aktörskap och kompetens.71 Den feministiska utrikespolitiken har också 

som målsättning att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina samhällen och 

liv”.72 Att kvinnor har makten att forma sina samhällen och liv konstaterar utrikesför-

valtningen är en förutsättning för fred, säkerhet och hållbar utveckling. Därför är kvin-

nors egenmakt och inflytande både ett mål i sig men också ett medel för andra utrikes-

politiska målsättningar.73 Detta indikerar i sin tur att kvinnor ska ha makten att forma 

sina samhällen och liv i enlighet med deras behov och begär och att dessa med andra 

ord inte ska villkoras av männens preferenser. Huruvida kvinnors behov och begär ex-

empelvis kan stå i strid med andra typer av globala institutionella agendor och influen-

ser lämnas däremot obesvarat. Utrikesförvaltningen framställer vidare kvinnor som ak-

törer med rätt att organisera sig och ämnar bidra till ett arbete som möjliggör denna rät-

tighet.74 Här tillskrivs sålunda kvinnor med aktörskap och handlingskraft. 

Ett fokusområde för 2016 är att i humanitära situationer stärka de mänskliga rättig-

heterna för flickor och kvinnor. Det innebär att man bland annat ska stärka jämställd-

hetsperspektivet i det humanitära biståndet och i den internationella humanitära rätten, 

vilket i sin tur bland annat bidrar till synliggörandet av kvinnor och flickor i utveckl-

ingssamarbetet. Men huruvida detta i sin tur bidrar till att synliggöra flickor och kvinnor 

som aktörer besvaras inte explicit. Man kan dock konstatera att handlingsplanen gene-

rellt talar i termer av att stärka kvinnors och flickors möjligheter till deltagande och 

egenmakt. Här uttrycker alltså handlingsplanen en ambition att eftersträva en miljö där 

flickor och kvinnor kan omsätta sin kapacitet och sitt aktörskap i praktisk handling.75 

Flickor och kvinnor framställs sålunda som aktörer och inte som föremål för omsorg 
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och välgörenhet. Huruvida handlingsplanens åtgärder däremot leder till ett faktiskt ak-

törskap analyseras mer djupgående i nästa avsnitt.  

Ett annat fokusområde för 2016 är att motverka straffrihet för och bekämpa det köns-

relaterade våldet mot flickor och kvinnor i konflikt- och postkonfliktsituationer. I för-

hållande till detta fokusområde talas det framförallt om flickor och kvinnor i termer av 

våldsoffer och få associationer väcks till aktörskap. Att man bland annat ska verka för 

EU:s plan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i denna kontext antyder att det finns 

en ambition att kvinnor och flickor ska ses som aktörer. Att fokusera på sexuellt våld i 

konflikt- och postkonfliktsituationer utan att kvinnors och flickors makt och aktörskap 

explicit lyfts i handlingsplanens åtgärder är emellertid problematiskt. I detta arbete bör 

kvinnors och flickors roll som aktörer också betonas och inte enbart benämnas i termer 

av våldsoffer. Handlingsplanen tillfredsställer emellertid viktiga komponenter av en 

feministisk säkerhet genom att man lyfter våld i det privata som en säkerhetsfråga och 

således så skjuter man också fram kvinnors och flickors position i det offentliga säker-

hetsnarrativet.76   

Ett annat viktigt fokusområde för 2016 är kvinnors deltagande som aktörer i freds-

främjande insatser och fredsprocesser. Här ses sålunda kvinnor uttryckligen som aktörer 

och kvinnors deltagande får en prioriterad betydelse. Överlag handlar många av de indi-

kativa åtgärderna om att anlägga ett jämställdhetsperspektiv inom olika institutionella 

arrangemang. Detta tyder sålunda på att man ämnar lyfta fram och betona kvinnors och 

flickors roll i förhållande till och genom det institutionella arrangemanget. Kvinnans 

roll som aktör tydliggörs framförallt när man säger att ska verka för en ökad andel kvin-

nor i fredsfrämjande insatser, framförallt avseende ledande positioner, främja kvinnors 

deltagande som aktörer i fredsprocesser samt stödja kvinnliga ledare och diverse 

kvinnorättsaktivister.77 Man ämnar också utveckla ett kvinnligt svenskt medlarnätverk 

med nordisk och global förankring. Huruvida detta medlarnätverk lyfter in ett flertal 

perspektiv och röster besvaras däremot inte uttryckligen i handlingsplanen. Medlarnät-

verket riskerar därför att resultera i en representationsproblematik om man talar för och 

inte med de direkt konfliktberörda kvinnorna och flickorna.78 
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Det fjärde fokusområdet är att flickor och kvinnor ska delta som aktörer i utforman-

det av en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Av alla fokusområ-

den lägger detta område störst vikt vid att betona flickor och kvinnor som aktörer, samt 

vid att driva kvinnors egenmakt och aktörskap i olika institutionella sammanhang och 

internationella dialoger. Ambitionen är bland annat att kvinnor ska få tillträde till poli-

tiska poster och delta i genomförandet och uppföljningen av Agenda 2030. Kvinnors 

kompetents och kapacitet som förändringsaktörer för en miljömässig och klimatanpas-

sad utveckling ska också tillvaratas och främjas.79 Utrikesförvaltningen ämnar också 

arbeta för att aktivt stärka kvinnors och flickors aktörskap, inklusive genom att främja 

deras möjligheter att organisera sig i föreningslivet, synliggöra dem som aktörer liksom 

erbjuda plattformar och forum där flickor och kvinnor kan ge uttryck för sina åsikter 

och behov.80 I generella och principiella drag kan man säga att detta sammanfattar den 

förståelse för rättighetsbärarens aktörskap som utmejslats i den teoretiskt definierade 

förståelsen genom Spivak. Det som emellertid saknas är bland annat en betoning av en 

institutionell infrastruktur som tillhandahåller påverkanskanaler som kontinuerligt främ-

jar flickors och kvinnors inflytande och inte enbart erbjuder temporära och kortlivade 

forum.  

Det femte fokusområde omfattar flickors och kvinnors ekonomiska egenmakt, till-

gång till ekonomiska resurser och anständiga arbetsvillkor. Att stärka den ekonomiska 

egenmakten placerar rättighetsbäraren, vid en första läsning, i en subjektskapande posit-

ion som utgår från kvinnan som icke-beroende och som en självständig ekonomisk ak-

tör. Att dessutom verka för att kvinnor ska kunna införskaffa sig och ta del av (ekono-

miska) resurser signalerar ett fokus på ägandeskap, som i sin tur kan resultera i något 

slags oberoende i förhållande till en tredje part (exempelvis en partner). Diverse poten-

tiellt förtryckande beroendeförhållanden till arbetsplatsen, utländskt kontrollerat kapital 

och ekonomiska institutioner och strukturer kvarstår emellertid.81 

Sammantaget kan man konstatera att begrepp såsom aktörskap men framförallt re-

presentation ofta gör sig påminda genom handlingsplanen. Representation innebär en-

ligt handlingsplanen att utrikesförvaltningen ”ska verka för kvinnors deltagande och 

inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer och inom alla områden, och eftersträva dia-
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log med kvinnliga företrädare på alla nivåer, inklusive inom civilsamhället”.82 Den pro-

blematik jag identifierar i detta avseende är att kvinnliga företrädare riskerar att göra 

anspråk på att representera kvinnor som en homogen grupp med homogena intressen 

och sålunda utelämna många perspektiv och intressen.  

Sammanfattningsvis erkänns flickor och kvinnor överlag som aktörer eller huvudak-

törer i utformandet av deras samhällen och liv. Ibland uttrycks detta implicit och man 

får dra slutsatser utifrån kontexten. Huruvida utrikesförvaltningen identifierar flickors 

och kvinnors behov och begär utifrån dem själva förefaller vara fallet utifrån regering-

ens jämställdhetspolitiska mål, men om så är utfallet sett till den verksamhet som bed-

rivs kommer jag att analysera och diskutera i större detalj under nästa avsnitt. För att 

slutligen förstå vem som representeras måste vi vidare förstå vilka röster som exklude-

ras. I handlingsplanen identifierar jag i detta hänseende en totalt frånvaro av kvinnliga 

migrantarbetares röster och rättigheter. Jag menar att detta är ett allvarligt tillkortakom-

mande på grund av migrantarbetares speciellt utsatta situation i relation till att de saknar 

medborgarskap i landet de verkar vilket vidare är ett kriterium för att kunna göra an-

språk på många av de mänskliga rättigheterna. Att migrantarbetare exkluderas i politi-

ken resulterar i en ökad risk för exploatering och kränkningar.  

4.2 En infrastruktur för att aktivera och stärka rättig-
hetsbäraren 

Jag kommer nedan att granska den kontext inom vilken den utrikespolitiska verksam-

heten och åtgärderna för måluppfyllelse bedrivs. I analysen tittar jag bland annat på om 

handlingsplanens åtgärder verkar aktiverande och främjar flickors och kvinnors hand-

lingsförmågor eller om de verkar passiviserande. Jag tittar också på huruvida åtgärderna 

samverkar med globala strukturer som (re)producerar ett socialt, politiskt och ekono-

miskt förtryck.  

Som konstaterades i den ovanstående analysen erkänns flickor och kvinnor överlag 

som aktörer eller huvudaktörer i utformandet av deras samhällen och liv. Men frågan är 

nu hur de utrikespolitiska åtgärderna verkar för deltagande och aktörskap i kontextuellt 

                                                                                                                                          
 
82 Ibid., s. 13. 



 

 
31 

hänseende. Det första fokusområdet avseende kvinnors och flickors rättigheter i huma-

nitära situationer argumenterar jag tangerar en gräns för att verka passiverande. Jag 

identifierar överlag en avsaknad av ett tydligt fokus på aktörskap avseende kapaciteter, 

deltagande och egenmakt i åtgärderna för det första fokusområde.83 Faktorer såsom ka-

paciteter och deltagande blir avgörande för aktörskap i en kontext av humanitära situat-

ioner eftersom en sådan kontext riskerar att präglas av kortsiktiga och tillfälliga lös-

ningar för att svara på akuta problem. Att tillfredsställa grundläggande dagliga behov är 

emellertid oumbärligt i humanitära situationer, men ett alltför ensidigt fokus riskerar 

samtidigt att skapa rättighetsbärare som blir föremål för kortsiktig välvilja och beroende 

av densamma. I en sådan kontext spelar därför aktörskap, deltagande och kapaciteter en 

stor roll liksom vikten av att lägga grunder för institutionsbyggande insatser som kan 

tillgodose rättighetsanspråk.  

Åtgärderna inom fokusområdet formuleras generellt i termer av att försvara rättig-

heter och erbjuda service, istället för i termer av att stärka flickors och kvinnors kapa-

citeter och egenmakt vilket kan resultera i en passiverande verksamhet och att kvinnor 

och flickor enbart blir mottagare av det som den välvillige aktören har att erbjuda. I en 

av fokusområdets åtgärder erkänns emellertid implicit den dubbla roll som kvinnor och 

flickor kan besitta som både offer och aktörer i och med att utrikesförvaltningen både 

ska försvara flyende kvinnors och flickors rättigheter och samtidigt bidra till att stärka 

deras möjligheter till deltagande och egenmakt inom ramen för MR-rådet (FN:s råd för 

mänskliga rättigheter).84 Överlag argumenterar jag däremot utifrån analysen att det 

första fokusområdet lämnar mycket att önska när det kommer till att verka för flickors 

och kvinnors aktörskap. 

Det andra fokusområdet syftar till att motverka könsrelaterat våld i konflikt- och 

postkonfliktsituationer. Detta innebär å ena sidan att man identifierar kvinnor och flick-

or med en kroppslig integritet och autonomi (ett fundamentalt villkor för att ses som en 

aktiv aktör) men å andra sidan så producerar och cementerar handlingsplanens åtgärder 

också en offerroll genom att flickor och kvinnor repetitivt omnämns i termer av offer 

och inte i subjektskapande termer. Men precis som den tidigare forskningen också fram-

förde så har flickor och kvinnor inte enbart en roll och en identitet och individen måste 

sålunda tillåtas att både vara offer och samtidigt aktör. Problemet uppstår när flickor och 
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kvinnor enbart associeras med en cementerad och onyanserad offerroll. Utrikesförvalt-

ningen ska inom ramen för detta fokusområde också involvera pojkar och män i det 

våldsförebyggande arbetet medan kvinnor och flickor utelämnas, åtminstone i formule-

ringen för åtgärderna.85 Genom att utlämna flickor och kvinnor som aktörer i det före-

byggande arbetet menar jag att man riskerar att cementera den ensidiga rollen av ett 

brottsoffer, ta deras röster i anspråk och sålunda skapa en passiv rättighetsbärare vilket 

reproducerar ett annat slags förtryck.  

Trues forskning visar också att preventiva åtgärder som adresserar våld mot kvinnor 

måste riktas mot de strukturella socioekonomiska orsakerna till det könsbaserade våldet. 

Kvinnors prekära socioekonomiska position menar hon främst är ett resultat av den glo-

bala poliska ekonomin som bidrar till att försätta kvinnor i underordnade, sårbara och 

våldsutsatta positioner. Att enbart rikta insatser mot juridisk upprättelse är otillräckligt 

eftersom det inte bidrar till att stärka kvinnors socioekonomiska ställning. Fokus bör 

därför ligga på att reformera de ekonomiska och sociala strukturerna, säkerhetsställa 

kvinnors ekonomiska rättigheter och resurser samt söka dekonstruera destruktiva mas-

kulinitetsnormer.86 Utrikesförvaltningen ska i det förebyggande arbetet arbeta mot de-

struktiva maskulinitetsnormer, samt identifiera och påverka grundorsakerna till våldet 

och synliggöra de mänskliga rättigheterna som centrala komponenter i förebyggandet av 

våld mot kvinnor.87 Huruvida det sistnämnda emellertid innebär att man ska främja so-

ciala och ekonomiska rättigheter och stärka kvinnors socioekonomiska status som i sin 

tur bidrar till en syn på kvinnor som ekonomiska och politiska förändringsaktörer och 

inte passiva våldsoffer88 lämnas däremot obesvarat. 

Ett annat fokusområde innefattar flickors och kvinnors ekonomiska egenmakt, till-

gång till ekonomiska resurser, produktivt arbete och anständiga arbetsvillkor. Huruvida 

de formulerade åtgärderna inom ramen för fokusområdet skapar ett aktörskap är däre-

mot föremål för diskussion. Den tidigare forskningen kritiserar bland annat den domine-

rande neoliberala ekonomiska modellen och ordningen för att exkludera kvinnors arbete 

i hemmet, för att understödja exploateringen av flickor och kvinnor till fördel för billig 

arbetskraft och för att öka marginaliseringen och förtrycket av framförallt outbildade 
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kvinnor. Utrikesförvaltningen betonar förvisso vikten av anständiga arbetsvillkor men 

missar samtidigt att adressera övriga aspekter av den mångfacetterade problembilden 

som beskrivs ovan. 89 Hur kvinnor placeras i den globala ekonomiska ordningen är såle-

des någonting som bör problematiseras ytterligare. Övriga frågor och funderingar som 

följer den nyliberala ekonomiska modellen och associerade problemlösningar är också 

bland annat om ekonomisk tillväxt och anställningsbarhet blir överordnat kvinnors fak-

tiska egenmakt.  

Utifrån insikter från Spivaks forskning identifieras vidare ett behov av infrastruktu-

rella förändringar för att möta och skapa utrymme för flickors och kvinnors egna behov 

och begär. Utan en infrastrukturell förändring riskerar man att vidmakthålla de struk-

turer som försätter kvinnor och flickor i ett exploaterat tillstånd. De politiska åtgärderna 

i handlingsplanen villkoras ofrånkomligen av den ekonomiska ordningen som tidigare 

forskning menar försätter kvinnor och flickor i ett marginaliserat och exploaterat till-

stånd. Handlingsplanen bör därför, i enlighet med ovanstående ordinationer, fokusera 

mer på det verkligt subjektskapande i denna kontext och granska de villkor som den 

ekonomiska ordningen vilar på och de problemlösningar som följer. Utan en förståelse 

för de kritiska implikationerna som följer av den dominerande ekonomiska ordningen 

skulle man också kunna argumentera att handlingsplanens ambitioner att förverkliga 

produktivt arbete och ekonomisk egenmakt blir otillräckliga. En bredare konsekvensa-

nalys är sålunda nödvändig.  

Utrikesförvaltningen ämnar emellertid arbeta för att åtgärder som bidrar till handels 

positiva effekter på kvinnors ekonomiska egenmakt ska analyseras och eftersträvas. 

Man ska också bedöma de effekter diverse handelsavtal har för kvinnor och flickor. 

Dessa åtgärder påvisar sålunda insikter av det ovan diskuterade. Inom ramen för det 

ekonomiska fokusområdet ska utrikesförvaltningen också göra uppföljningar för att 

tillförsäkra att multilaterala utvecklingsbanker integrerar ett systematiskt jämställdhets-

perspektiv i hela sin verksamhet, främjar kvinnors ekonomiska aktörskap och tillgång 

till resurser, där fokus ligger på rådgivning och investeringar på plats i samarbetslän-

derna.90 Här kan man emellertid, med förankring i Spivaks forskning, problematisera 

huruvida dessa utvecklingsbanker riskerar att skapa ekonomiska och sociala beroende-

förhållanden och vilka konsekvenser det får. Rådgivning kan också förstås som att 
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kvinnor blir inskolade i en viss ekonomisk neoliberal modell och ekonomiskt sätt att 

tänka som i själva verket kan orsaka mer skada än nytta. Som tidigare forskning argu-

menterat så genomsyras den neoliberala ekonomiska modellen av ekonomiska och poli-

tiska intressen som missgynnar många kvinnor, framförallt de som saknar tillgång till 

diverse resurser och offentlig service. Utvecklingsbanker tjänar i sin tur den neoliberala 

modellen och präglas av neokoloniala intressen enligt Spivak.91 Enligt ovanstående per-

spektiv innebär rådgivning sålunda att man tränar kvinnor att bli goda mottagare av det 

som den goda institutionen vill ge.  

Handlingsplanen lyfter emellertid överlag mycket som ska verka för kvinnors eko-

nomisk aktörskap och egenmakt. Utrikesförvaltningen ska bland annat verka för att 

kvinnors landrättigheter och äganderätt stärks vilket är ett viktigt steg mot ett obero-

ende. Man ska också stödja tillgång till livslång utbildning av god kvalitet.92 En god 

utbildningsinfrastruktur kan vidare understödja flickors och kvinnors kapaciteter att 

kritiskt engagera och förhålla sig till samhället men behöver också ge utrymme för 

flickors och kvinnors aktiva deltagande. Viktigt är också att flickor och kvinnor tillåts 

delta på egna kulturella, språkliga och sociala villkor.93 

Utrikesförvaltningen ska också verka för avtal som stärker kvinnors rättigheter som 

arbetstagare, i likhet med avtal som slutits mellan Sverige, Bangladesh och ILO.94 ILO:s 

så kallade Core Labour Standards kritiserades emellertid i den tidigare forskningen på 

grundvalar av att dessa präglas av ett neoliberalt ekonomiskt paradigm som framförallt 

misslyckats med att säkra och stärka fattiga kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden 

men också bland annat exkluderar hushållsarbete.95 Det sistnämnda adresserar hand-

lingsplanen emellertid genom att man ska verka för att främja rättvis fördelning mellan 

kvinnor och män i det obetalda hushålls- och omsorgsarbete. Genom att man adresserar 

det obetalda hushållsarbetet verkar politiken också för ett oberoende av en manlig part-

ner som (familje)försörjare och stävjar det dubbla arbetet för kvinnor.96  

Utrikesförvaltningen ska också stärka kvinnliga entreprenörer och kvinnliga affärs-

nätverk genom att synliggöra dem som aktörer som driver kvinnors ekonomiska egen-
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makt. Det sistnämnda bedrivs enligt handlingsplanen med fördel inom ramen för Team 

Sweden som samordnar det svenska exportstödet.97 I denna kontext talar man alltså om 

kvinnors aktörskap i termer av entreprenörskap. Även om utrikesförvaltningen inte ex-

plicit ämnar främja entreprenörskap som ekonomiskt koncept så reflekterar åtgärden 

ändock den ekonomisk diskurs och modell som utrikesförvaltningens åtgärder tar av-

stamp i och samspelar med. Jag menar att entreprenörskapets logik i stor utsträckning 

innefattas av en neoliberal ekonomisk diskurs som premierar marknadsorientering och 

(global) konkurrens. En diskurs som genomgående präglar övriga åtgärder inom fokus-

området och, som tidigare forskning vidare visat, inte nödvändigtvis tar alla kvinnors 

behov och begär i hänsyn. Tillvägagångssättet för hur man stärker kvinnors entrepre-

nörskap är också avgörande för huruvida kvinnan blir en aktiv aktör i en ekonomisk 

kontext eller placerad i ekonomiska, politiska och sociala beroendeförhållande gentemot 

externa aktörer såsom utvecklingsbanker. Att dessutom stärka kvinnliga affärsnätverk 

inom ramen för Team Sweden kan också bidra till att Sveriges ekonomiska intressen 

överordnas kvinnors ekonomiska egenmakt. Det är emellertid positivt att handlingspla-

nen adresserar diverse strukturella problem och hinder som gör det svårare för kvinnor 

att bli (autonoma) ekonomiska aktörer såsom våldet mot kvinnor, avsaknad av utbild-

ning/utbildning av god kvalitet och den orättvisa fördelningen av det obetalda hushålls- 

och omsorgsarbetet.98 

Avseende fokusområdet att stärka de sexuella och reproduktiva rättigheterna för 

flickor och unga människor så sätter utrikesförvaltningen den kroppsliga integriteten i 

fokus vilket är bra eftersom det bidrar till att producera ett subjektskap. Utrikesförvalt-

ningen ska arbeta för att uppfylla dessa rättigheter med utgångspunkt i bland annat FN:s 

kvinnokonferens i Beijing och befolkningskonferensen i Kairo. Som parantes vill jag 

här emellertid betona Spivaks kritik gentemot dessa konferenser som hon menar präglas 

av ett ojämlikt deltagande, ett Nord som organiserar ett Syd och sålunda exkluderar per-

spektiv och röster. Enligt de indikativa åtgärder som utarbetas för detta fokusområde 

ämnar utrikesförvaltningen vidare stärka det institutionella arrangemanget för att tillgo-

dose sexuella och reproduktiva rättigheter. Att stärka det institutionella arrangemanget 

är bra, men otillräckligt om rättighetsbärarens aktörskap saknas i kontexten. Detta blir 

exempelvis tydligt i åtgärden att motverka de normer och attityder som försvårar för 
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unga människor och flickor att erhålla tillgång till dessa rättigheter inom vilket arbete 

män och pojkar ska inkluderas.99 Att arbeta normförebyggande kan givetvis resultera i 

utökade möjligheter för och ett utökat samhällsdeltagande bland flickor och unga män-

niskors på lång sikt, men jag saknar emellertid att utrikesförvaltningen uttryckligen in-

kluderar flickor, kvinnor och unga människor även i det norm- och attitydförändrande 

arbetet. 

Utrikesförvaltningen ska även ”verka för ett långsiktigt förebyggande av oönskade 

tonårsgraviditeter, en ökad tillgång till allsidig sexualundervisning, preventivmedel och 

rådgivning […], samt lagliga och säkra aborter”.100 Här kan man med relativ enkelhet 

resonera att utrikesförvaltningen har en ambition att stärka rättighetsbärarens möjlighet 

för kroppslig integritet och självbestämmande, vilket tillskriver individen ett aktörskap. 

Kontexten inom vilka dessa åtgärder implementeras avgör emellertid huruvida det leder 

till ett faktiskt aktörskap. Åtgärderna kan avskriva individen ett aktörskap om man inte 

samtidigt tar hänsyn till de socioekonomiska faktorer som resulterar i barnafödande. 

Spivak menar att den reproduktiva rättighetsdiskursen ofta får tjäna agendan av befolk-

ningskontroll och riskerar att bortse från de problem som gör att kvinnor skaffar barn 

som social säkerhet. Det vill säga att diskursen bortser från fattigdom och brist på resur-

ser som faktorer som resulterar i högt barnafödande. Man ignorerar sålunda de makroe-

konomiska faktorerna av underutveckling och bristen på social välfärd och bidrar 

sålunda till vidmakthållandet av ett förtryck gentemot de kvinnor eller flickor som man 

säger sig ha ambitionen att stärka.101 

Sammantaget kan man säga att huruvida verksamheten som bedrivs är passiverande 

eller aktiverande är situations- och kontextberoende. Även om man kan utläsa en ambit-

ion i handlingsplanen att verka för kvinnors och flickors aktörskap så har min analys 

framförallt visat att de åtgärder som ska verka för kvinnors ekonomiska aktörskap vill-

koras av en ekonomisk ordning som inte nödvändigtvis utgår från alla kvinnors behov 

och begär utan andra typer av intressen.  
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4.3 Ansvar att förverkliga en institutionell ordning 
som tillgodoser rättighetsanspråk 

 
Jag kommer nedan att granska huruvida handlingsplanen uttrycker ett ansvar att för-

verkliga en institutionell ordning och allmän kultur som tillgodoser rättighetsanspråk, 

både på global, regional och lokal nivå. Detta gör jag bland annat genom att undersöka 

huruvida andra stater och institutioner är viktiga samarbetspartners för utrikesförvalt-

ningen i detta avseende, vilken betydelse man tillskriver institutioner, och huruvida man 

uttrycker vikten av ansvarsutkrävande mekanismer och möjligheter för rättighetsan-

språk.  

Handlingsplanen förankras i internationell rätt. Med internationell rätt så åsyftar man 

bland annat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna tillsammans med 

efterföljande konventioner såsom: 

• konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,  

• konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,  

• konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,  

• konventionen om barnets rättigheter,  

• tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel 

med människor, särskilt kvinnor och barn, till konvention mot gränsöverskri-

dande organiserad brottslighet. 

Men även fler människorättskonventioner som den europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.102 Detta innebär med 

andra ord att den svenska utrikespolitiken ska arbeta i enlighet med de åtaganden som 

finns inskrivna i en omfattande lista människorättskataloger och sålunda förpliktar man 

sig också att arbeta för att förverkliga en institutionell ordning som tillgodoser rättig-

hetsanspråk. 

Handlingsplanen fastställer vidare att utrikesförvaltningen ska samverka med statliga 

myndigheter och genomföra översyner för att säkerhetsställa att den offentliga verk-

samheten arbetar i riktning av och i enlighet med den feministiska utrikespolitiken. Ut-

rikesförvaltningen ska också arbeta med ett bredare spektrum av samhällsaktörer än 
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enbart stater eller globala institutioner såsom trossamfund, civilsamhällsorganisationer, 

näringsliv, fackliga organisationer och universitet men också gentemot enskilda indivi-

der. Genom att arbeta med och genom dessa aktörer så bidrar man också till att uppfylla 

en allmän kultur som främjar mänskliga rättigheter eftersom rättighetsarbetet söker för-

ankring hos samhällsaktörer som också rör sig utanför statens förvaltning, i många olika 

och kompletterande dimensioner av samhället. I handlingsplanen fastställs också nöd-

vändigheten av samverkan mellan bilaterala och multilaterala aktörer för att uppfylla 

den feministiska utrikespolitiken. Man ämnar bland annat samverka med EU:s med-

lemsstater och föra strategiska påverkans- och förhandlingsarbeten i Bryssel, samt öv-

riga institutioner och nyckelaktörer. Handlingsplanen fastställer också att utrikesförvalt-

ningen ska samarbeta med de nordiska länderna och samlat utgöra en gemensam platt-

form för att bedriva ett aktivt påverkansarbete inom och utom FN och EU, framförallt 

avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.103  

Utrikesförvaltningen ska också arbeta i samverkan med diverse sammanslutningar av 

regioner och länder såsom Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Afrikanska Un-

ionen (AU), Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) och Arabförbundet. Andra 

stater och institutioner är sålunda viktiga samarbets- och samverkanspartners för utri-

kesförvaltningen i avseendet att främja jämställdhetsarbetet och tillgodose mänskliga 

rättigheter. Denna återkommande betoningen på samverkan och samarbete med diverse 

aktörer på både lokal, regional och global nivå påvisar i sin tur en stark ambition att 

bygga en institutionell infrastruktur och ordning som kan främja och tillgodose mänsk-

liga rättigheter på flera nivåer. Globala institutioner får en central betydelse för att 

främja och driva på arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Utrikesförvalt-

ningen ska även verka för att den uppsättningen av tjänstepersoner som Sverige tillsätter 

för internationella poster både har kunskap och kompetens om jämställdhet. Man ska 

också verka för att internationella institutioner och multilaterala aktörer bedriver en or-

ganisationspolitik som är icke-diskriminerande och främjar jämställdhet.104 

Att rättighetsbärare kan utkräva ansvar gentemot någon är ett centralt inslag i en in-

stitutionell ordning som tillgodoser mänskliga rättigheter. Utan ansvarsutkrävande mek-

anismer och en skyldighetsbärare att framföra dessa rättighetsanspråk gentemot kan inte 

mänskliga rättigheter omvandlas till en politisk praktik. Handlingsplanen adresserar 
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denna centrala komponent och beskriver hur man aktivt ska verka för ett ansvarsutkrä-

vande visavi bilaterala, multilaterala, regionala och internationella aktörer. Man tydlig-

gör att man bland annat ska verka för att dessa aktörer har lagstiftning och styrdoku-

ment som utgår från internationell rätt och följer regelverken, att de höjer sin kompetens 

avseende flickors och kvinnors rättigheter och allokerar resurser för arbetet med flick-

ors, kvinnors och hbtq-personers mänskliga rättigheter. För att förverkliga detta arbete 

ska utrikesförvaltningen arbeta med och genom diverse ansvarsutkrävande mekan-

ismer.105 Dessa åtgärder bidrar sålunda till att flickor och kvinnor kan framföra sina 

rättighetsanspråk och utkräva ansvar gentemot någon.  

Utrikesförvaltningen ska vidare, genom samverkan med multilaterala aktörer, an-

vända sitt inflytande i form av exempelvis styrelseuppdrag, delägarskap och medlem-

skap för att driva på det normativa och operativa arbetet för flickors och kvinnors 

mänskliga rättigheter. I förhandlingar, översynskonferenser, och uppföljningsmekan-

ismer ska utrikesförvaltningen säkerhetsställa att flickors och kvinnors rättigheter och 

deltagande stärks. Man ska genomgående också följa upp att de multilaterala aktörernas 

arbete leder till konkreta resultat samt bygga allianser och plattformar med syftet att 

verka pådrivande för genomförandet av de internationella åtagandena för alla flickors 

och kvinnors mänskliga rättigheter. Ett exempel på en sådan plattform är High-Level 

Group for the Implementation of Agenda 2030. Utlandsmyndigheterna ska också jobba 

gentemot lokala och regionala aktörer för att synliggöra flickor och kvinnor och främja 

flickors och kvinnors mänskliga rättigheter.106 

Utrikesförvaltningens ambition att verka för ett rättighetsarbete och en global, reg-

ional och lokal ordning som omfattar institutionella garantier avseende mänskliga rät-

tigheter och ansvarsutkrävande mekanismer är genomgående stark i handlingsplanen. 

Något som framförallt blir tydligt i åtgärderna för att stärka de sexuella och reproduk-

tiva rättigheterna där man ämnar verka för att på olika sätt bygga upp och stärka ett in-

stitutionellt arrangemang som tillgodoser sexuella och reproduktiva rättigheter. I förhål-

lande till detta fokusområde lägger handlingsplanen mycket krut på att stärka det nor-

mativa ramverket och en normerande global agenda för sexuella och reproduktiva rät-

tigheter.107 Den ambition som uttrycks i handlingsplanen för att arbeta normförändrade 
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och normsättande avseende sexuella och reproduktiva rättigheter verkar också för att 

främja en allmän och accepterande kultur för mänskliga rättigheter. 

När handlingsplanen talar om institutioner är det i kontexter av samarbeten, påver-

kans- och förhandlingsarbeten, att verka för ansvarsutkrävande institutioner och inter-

nationella institutioner som bedriver en organisationspolitik som är icke-

diskriminerande och främjar jämställdhet. Genom handlingsplanens uttryckta ambition 

och efterföljande åtgärder att aktivt verka för både ansvarsutkrävande mekanismer lik-

som en infrastruktur som tillgodoser rättigheter på lokal, regional och global nivå menar 

jag att utrikesförvaltningen tar ansvar för att förverkliga både en institutionell ordning 

och allmän kultur som tillförsäkrar tillgång till mänskliga rättigheter och tillgodoser 

rättighetsanspråk.   

4.4 Ansvar för en socialt, politiskt och ekonomiskt 
rättvis global ordning 

Jag kommer nedan att analysera huruvida handlingsplanen uttrycker och hanterar Sveri-

ges upprätthållande av en socialt, politiskt och ekonomiskt (o)rättvis global ordning och 

huruvida det adresseras, analyseras och/eller problematiseras. Jag granskar därför hur 

handlingsplanen uttrycker Sveriges ansvar att upprätthålla en rättvis sådan ordning och 

om man betonar vikten av samverkan och reform för att skapa en rättvis internationell 

miljö avseende det sociala, ekonomiska och politiska. Jag tittar också på huruvida man 

uttrycker en insikt i hur globala institutionella strukturer kan bidra till en systematisk 

underordning av flickor och kvinnor.  

I förordet till handlingsplanen konstaterar utrikesförvaltningen att våld, förtryck och 

systematisk underordning präglar livet för otaliga flickor och kvinnor. Företeelser som 

man fastställer att Sverige vill få ett slut på genom att vara en ledande förkämpe för 

mänskliga rättigheter och jämställdhet och genom att föra en feministisk utrikespolitik. 

Enligt utrikesförvaltningen blir Sverige på så vis även den globalt starkaste rösten för 

flickors och kvinnors mänskliga rättigheter och jämställdhet.108 I det inledande förordet 

menar jag att kränkningar av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter framställs som 
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någonting som uteslutande förekommer utanför Sverige. Förordet förmedlar ett budskap 

av att man har identifierat ett globalt systematiskt förtryck mot flickor och kvinnor som 

Sverige, genom sin utrikespolitik, ska stävja och bekämpa. Man utesluter sålunda en 

granskning, problematisering och självrannsakan kring Sveriges bidrag i upprätthållan-

det av de globala strukturer som reproducerar ett förtryck gentemot flickor och kvin-

nor.109 

De strukturer som handlingsplanen vidare väl behandlar är uteslutande maskulini-

tetsnormer och strukturer inom samhällen. Utrikesförvaltningen ska i enlighet med 

handlingsplanen motverka skadliga maskulinitsnormer som verkar för att (re)producera 

en våldskultur som ger upphov till konflikter, diverse våldsuttryck mot flickor och 

kvinnor och andra typer av strukturer och företeelser som kränker flickors och kvinnors 

mänskliga rättigheter. Undantaget för när handlingsplanen även adresserar de globala 

strukturerna återfinns i åtgärden som ska verka för att stärka den normerande globala 

agendan för de sexuella och reproduktiva rättigheterna. Åtgärdens ambition är med 

andra ord att skapa en accepterande global kultur för dessa rättigheter.110 Man utelämnar 

emellertid överlag analyser som lyfter samspelet mellan strukturer på den globala, re-

spektive lokala nivå och uttrycker heller inte någon förståelse för Sveriges bidrag i upp-

rätthållandet av en social, politisk och ekonomisk (global) ordning som påverkar flick-

ors och kvinnors aktörskap och rättigheter ofördelaktigt. 

Avseende fokusområdet som adresserar det könsrelaterade och sexuella våldet mot 

flickor och kvinnor i konflikt- och postkonfliktsituationer så ska utrikesförvaltningen 

lyfta kopplingen mellan det ökade könsrelaterade våldet i hemmet och konflikter, invol-

vera pojkar och män i det förebyggande arbetet samt adressera destruktiva maskulini-

tetsnormer.111 Om man lyfter in Trues forskning i sammanhanget så kan man konstatera 

att ovanstående koppling är viktig, men att ambitioner att motverka det könsrelaterade 

våldet även måste omfattas av en bredare förståelse för de globala faktorer som fråntar 

kvinnor makt och placerar dem i sårbara och underordnade positioner. True menar att 

den globala neoliberala makroekonomin även resulterar i ogynnsamma situationer för 

många män vilket påverkar kvinnor och flickor negativt. I den globala kapitalismen spår 

utkonkurreras lokala företag och resulterar i förlorade arbetsmöjligheter och en ökad 
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maktlöshet bland män vilket True konstaterar i vissa fall kompenseras genom diverse 

våldsuttryck gentemot kvinnor.112 Utrikesförvaltningens arbete för att motverka destruk-

tiva maskulinitetsnormer är sålunda en viktig åtgärd för att stävja våldet mot kvinnor. 

Men våldet och förtrycket mot kvinnor och flickor behöver också placeras i en större 

kontext där samspelet mellan globala strukturer och lokala praktiker och företeelser 

adresseras och problematiseras. 

I kontrast till att problematisera Sveriges roll i upprätthållandet av en social, politisk 

och ekonomisk ordning som vidmakthåller ett strukturellt förtryck mot flickor och 

kvinnor så lyfter handlingsplanen snarare Sveriges roll som moralisk supermakt och 

global människorättskämpe. Handlingsplanen slår fast att utrikesförvaltningen ska be-

möta diverse motstånd mot kvinnors, flickors och hbtq-personers rättigheter genom att 

bland annat stå upp för Sveriges värderingar vilket ger ett intryck av att dessa värde-

ringar är statiska och moraliskt överlägsna. Man betonar även att utlandsmyndigheter-

nas verksamhet, i främjandet av mänskliga rättigheter och flickors och kvinnors delta-

gande, ska bygga på fakta och kunskap som visar svenska men också internationella 

erfarenheter och samhällslösningar. Återigen så framställs Sverige som ett föregångs-

land i detta hänseende. Men man nämner samtidigt att ett steg i att visa vägen framåt i 

det globala rättighetsarbetet är att diskutera svenska och internationella erfarenheter, 

utmaningar och lösningar.113 Här visar man sålunda att Sverige å ena sidan både har 

erfarenheter och lösningar avseende det goda rättighetsarbetet, men erkänner å andra 

sidan också svenska utmaningar avseende förverkligandet av jämställdhet och flickors 

och kvinnors mänskliga rättigheter.   

Utrikesförvaltningen ska också bidra till det globala genomförandet av Agenda 2030 

som bland annat inkluderar främjandet av social, politisk och ekonomisk inkludering för 

alla, utan diskriminering.114 Detta innebär sålunda att man också bör harmonisera en 

utrikespolitik i enlighet med detta delmål. Men om hur ett sådant arbete ska genomföras 

i praktiken och vad ett sådant delmål innebär för utrikesförvaltningen framkommer inte 

i själva handlingsplanen. Återigen, så finns det ingenting i själva handlingsplanen som 

uppmärksammar eller erkänner Sveriges roll i upprätthållandet av en orättvis global 

ekonomisk, social och politisk ordning och ett ansvar att upprätthålla en rättvis sådan 
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ordning. Handlingsplanen nämner heller ingenting om den sociala, politiska och eko-

nomiska globala ordning som samverkar med och reproducerar ett systematiskt förtryck 

mot kvinnor och flickor. Att handlingsplanen lyfter de strukturer som återfinns i de in-

terpersonella relationerna i form av destruktiva maskuliniteter, normer och attityder och 

som också samspelar med och översätts i diverse våldsuttryck i konflikt- och postkon-

fliktsituationer samt försvårar tillgång till sexuella och reproduktiva rättigheter är sam-

mantaget bra, men otillräckligt.115  

Det finns emellertid en del av handlingsplanen som närmar sig något slags kritiskt 

förhållningssätt till den ekonomiska strukturen och det är i den delen av handlingspla-

nen som adresserar handeln. Utrikesförvaltningen ska nämligen eftersträva åtgärder som 

bidrar till handelns positiva effekter på kvinnors ekonomiska egenmakt och inkludera 

bedömningar av handelsavtalens effekter för flickor och kvinnor. Man ska också följa 

upp de multilaterala utvecklingsbankernas arbete och se till att dessa främjar kvinnors 

ekonomiska aktörskap och tillgång till resurser. Detta innebär implicit att handlingspla-

nen identifierar en potentiell brist i detta hänseende. Men som jag också har understrukit 

tidigare så finns det emellertid mycket kvar att önska vad gäller handlingsplanens am-

bitioner att analysera effekterna av utvecklingsbanker, den globala ekonomiska ord-

ningen och dominerande diskurs.116  

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att handlingsplanen erkänner förtryck-

ande strukturer gentemot flickor och kvinnor inom länder eller på en interpersonell nivå. 

Men handlingsplanen adresserar emellertid aldrig samspelet mellan diverse förtryck och 

den globala ordningens beskaffenhet. Sveriges eget bidrag i vidmakthållandet av en 

sådan orättvis ordning framställs sålunda inte heller. Handlingsplanen ifrågasätter med 

andra ord inte det globala sociala, ekonomiska och politiska systemet på något sätt utan 

låter snarare problemlösningarna villkoras av systemets struktur och karaktär.  
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5 Avslutande diskussion och samman-
fattning 

Denna uppsats har ämnat att kritiskt granska utrikesförvaltningens handlingsplan för 

feministisk utrikespolitik utifrån ett rättighetsperspektiv. Det har i sin tur haft det över-

gripande syftet att bidra till en förståelse för huruvida den feministiska utrikespolitiken 

verkar för att säkerhetsställa flickors och kvinnors möjligheter och makt att påverka sina 

liv och samhällen, men också hur politiken verkar för en lokal, regional och global in-

stitutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk och avstår från att vidmakthålla en 

social, politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. Utifrån en kombinerad läs-

ning av Gayatri Spivak och Thomas Pogge identifierade jag rättighetsbärarens aktör-

skap och en institutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter som centrala teman 

i en förståelse av ett rättighetsbaserat perspektiv. För att erhålla skarpare teman bröt jag 

därefter ner de teoretiskt genererade temana i följande underkategorier:  

• kvinnors och flickors roll i samhällsutformandet 

• en infrastruktur för att aktivera och stärka rättighetsbäraren  

• ansvar att förverkliga en institutionell ordning som tillgodoser rättighetsanspråk 

• ansvar för en socialt, politiskt och ekonomiskt rättvis global ordning. 

Genom dessa fyra underkategorier tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys sorte-

rade jag sedan upp och analyserade materialet. Följaktligen granskades hur utrikesför-

valtningen explicit eller implicit arbetar med dessa teman och underkategorier som jag 

funnit viktiga ur ett rättighetsperspektiv. Jag ämnar nu uppfylla uppsatsens syfte genom 

att diskutera analysens slutsatser och sålunda besvara uppsatsen frågeställning som ly-

der: 

• hur uttrycks, framställs och hanteras kvinnors och flickors aktörskap och en in-

stitutionell ordning som främjar mänskliga rättigheter i utrikesförvaltningens 

handlingsplan för feministisk utrikespolitik?  

I den första delen av analysen som granskade förekomsten och framställningen av 

flickors och kvinnors roll i samhällsutformandet uppdagades att representation och ak-

törskap var återkommande begrepp i handlingsplanen. Representation syftar enligt 
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handlingsplanen till att verka för kvinnors deltagande och inflytande i beslutsprocesser 

och diverse konsultationer. I relation till representation så identifierade jag emellertid en 

problematik vad gäller risken att homogenisera kvinnor och deras erfarenheter och 

sålunda utelämna en mångfald av röster, perspektiv och intressen. Analysen visade vi-

dare att kvinnor och flickor överlag erkänns som aktörer eller huvudaktörer i utforman-

det av deras liv och samhällen. Detta uttrycks både explicit och implicit. Jag identifie-

rade emellertid en exkludering av kvinnliga migrantarbetare i handlingsplanen vilket jag 

menar är ett allvarligt tillkortakommande med tanke på migrantarbetares prekära situat-

ion. Att migrantarbetare exkluderas i politiken resulterar i en ökad risk för exploatering 

och kränkningar.  

I analysens andra del som omfattade huruvida handlingsplanen bedriver en verksam-

het som tillgodoser en infrastruktur som stärker och aktiverar rättighetsbäraren konstate-

rade jag att förekomsten av sådana åtgärder var situations- och kontextberoende. Exem-

pel på när verksamheten framförallt riskerar att passivisera snarare än aktivera och 

stärka rättighetsbäraren återfinns i åtgärderna som ska verka för kvinnors ekonomiska 

aktörskap. Detta beror på att åtgärderna villkoras av en viss ekonomisk ordning och 

diskurs som inte nödvändigtvis utgår från kvinnors behov och begär utan snarare andra 

typer av ekonomiska och politiska intressen. Jag förordar därför en större konsekvensa-

nalys av handlingsplanens åtgärder och huruvida dessa åtgärder potentiellt kan verka för 

att reproducera ett socialt, politiskt och ekonomiskt förtryck av kvinnor. I analysen så 

konstaterade jag även att de åtgärder som adresserar det könsrelaterade våldet repetitivt 

placerar flickor och kvinnor i en cementerad och onyanserad offerroll. Här menar jag att 

handlingsplanens åtgärder bör reflektera kvinnors och flickors mångfacetterade roll som 

både offer och samtidigt aktör genom att exempelvis inkludera kvinnor och flickor i det 

förebyggande arbetet mot våld och förankra arbetet utifrån deras erfarenheter och insik-

ter. Genom Trues forskning förstår vi att det är viktigt att adressera destruktiva mas-

kulinitetsnormer i kontexter av könsbaserat våld, men att man också bör inkludera ana-

lyser av hur den politisk-ekonomiska globala ordningen verkar för att (re)producera ett 

förtryck mot kvinnor och flickor samt försätta dem i underordnade och sårbara position-

er. Men som det sista analysavsnittet påvisar så uttrycker handlingsplanen emellertid 

inte någon förståelse för hur den globala ordningens beskaffenhet samverkar med för-

tryck mot flickor och kvinnor. Detta avspeglas även i åtgärderna och får återverkningar i 

politiken och huruvida den passiviserar eller aktiverar rättighetsbäraren.  
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Avseende huruvida handlingsplanen uttrycker att ansvar att förverkliga en institut-

ionell ordning och allmän kultur som tillgodoser rättighetsanspråk så identifierade jag 

tydliga åtgärder som påvisar att så är fallet. Utrikesförvaltningen ska överlag verka för 

solida ansvarsutkrävande mekanismer och en infrastruktur som tillgodoser rättigheter på 

lokal, regional och global nivå. Handlingsplanen tillskriver ett institutionellt ramverk 

som kan säkerhetsställa och tillgodose rättighetsanspråk en fundamental betydelse. Ge-

nom att utrikesförvaltningen ska bedriva ett rättighetsarbete som förankras i ett brett 

spektrum av samhällsaktörer som verkar i olika och kompletterande dimensioner av 

samhället så bidrar man också till en allmän kultur som främjar rättigheter. En förståelse 

för en socialt, politiskt och ekonomiskt orättvis global ordning som påverkar flickor och 

kvinnor negativt är emellertid helt frånvarande i handlingsplanen. Handlingsplanen er-

känner förtryckande strukturer gentemot flickor och kvinnor såsom destruktiva mas-

kulinitetsnormer, men adresserar aldrig samspelet mellan diverse förtryck och den glo-

bala ordningens beskaffenhet. Sveriges egen roll i vidmakthållandet av en sådan orättvis 

ordning framställs inte heller. Man ifrågasätter med andra ord inte det globala sociala, 

ekonomiska och politiska systemet på något sätt utan man låter snarare handlingspla-

nens problemlösningar och åtgärder villkoras av den globala ordningens struktur och 

karaktär. Mot bakgrund av dessa slutsatser så skulle både Bergman Rosamond och Be-

hravesh argumentera att den svenska utrikespolitiken underminerar sin egen trovärdig-

het med anledning av frånvaron av en självreflekterande analys. Här skulle också Pogge 

argumentera att Sverige har ett ansvar att tillförsäkra en mer rättvis politisk och ekono-

misk institutionell ordning och att utrikespolitiken sålunda bör bidra till att reformera 

den i nuläget orättvisa ordningen.  

Svaret på uppsatsens frågeställning i sammanfattande drag är således att handlings-

planen framställer kvinnor och flickor som huvudaktörer i utformningen av deras sam-

hällen och liv, men att handlingsplanens åtgärder villkoras av sociala, politiska och 

ekonomiska strukturer och diskurser som riskerar att resultera i åtgärder som passivise-

rar snarare än aktiverar och stärker rättighetsbäraren. Avseende en institutionell ordning 

som främjar mänskliga rättigheter så återfinns tydliga åtgärder i handlingsplanen för att 

verka för ansvarsutkrävande mekanismer och en infrastruktur som tillgodoser rättigheter 

på lokal, regional och global nivå. Men handlingsplanen adresserar emellertid varken 

samspelet mellan diverse förtryck och den globala ordningens beskaffenhet eller Sveri-

ges egen roll i vidmakthållandet av en sådan orättvis ordning.  
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Min ambition i förhållande till det feministiska forskningsfältet var även att bidra 

med en reflektion kring hur en västerländskt präglad feministisk agenda kan förhålla sig 

annorlunda till sin egen konstruktion och de antaganden som den vilar på. I relation till 

denna ambition har jag framförallt förordat en större konsekvensanalys av handlings-

planens åtgärder för att granska hur dessa villkoras av potentiellt förtryckande (ekono-

miska, politiska och sociala) globala strukturer som passiverar snarare än aktiverar och 

stärker rättighetsbäraren. Jag har framförallt förordat sådana konsekvensanalyser i eko-

nomiska kontexter, särskilt avseende ekonomisk emancipation. Ur analysen av hand-

lingsplanen framkommer att åtgärderna för måluppfyllelse är tydligt förankrade i en 

framförallt neoliberal ekonomisk diskurs som premierar anställningsbarhet och tillväxt. 

Stora delar av den feministiska forskningen som presenterats i uppsatsen skulle, i relat-

ion till den feministiska utrikespolitiken, efterfråga ett större fokus på den exploatering 

av kvinnor och den mångfacetterade orättvisa som förekommer inom en neoliberal eko-

nomisk kontext. Den koloniala och nyimperialistiska kontrollen över kapital- och re-

sursflöden och transnationella migrantarbetare menade man återspeglar några av de 

ojämlikheter som är ett resultat av den globala politiska ekonomin och neoliberala poli-

cys. Men också en feminisering av fattigdom som framförallt påverkar marginaliserade 

och outbildade kvinnor som saknar tillgång till diverse resurser och offentlig service.  

Genom den tidigare forskningen kritiserade även Mohanty och Spivak den så kallade 

vita västerländska feminismen för att stundtals exkludera röster och behov från kvinnor 

i Syd. En vit feminism som får prägla den globala agendan och förankras i en väster-

ländsk diskurs av universalism, framsteg och frigörelse menar dem istället riskerar att 

reproducera förtryckande och passiviserande strukturer och processer. Postkoloniala 

feminister argumenterar därför att en transnationell feministisk förkämpe behöver 

granska sin möjlighet för en anti-kolonial, anti-imperialistisk och rättvis agenda som 

inkluderar den bredare kampen för social rättvisa och inkluderar de subalternas röster. 

Utifrån en postkolonial ansats enligt ovanstående modell förstås således handlingspla-

nen som bristfällig avseende politikens möjligheter att föra en rättvis agenda och akti-

vera flickor och kvinnor.  

Tidigare forskning underströk även vikten av att adressera synergin mellan lokala fö-

reteelser och globala strukturer och hur verksamheter likt den svenska feministiska utri-

kespolitiken bör reflektera kring huruvida man bidrar till att (re)producera en social, 

politisk och ekonomisk marginalisering av kvinnor. Genom att handlingsplanen uteläm-

nar den globala ordningens samverkan med lokala praktiker och istället ensidigt fokuse-
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rar på destruktiva maskulinitetsnormer så befästs också förståelsen av att förtryckande 

strukturer enbart är ett resultat av inhemska faktorer. Handlingsplanen missar därför att 

öppna upp möjligheter för viktig förändring och reform på en global institutionell nivå. 

Den feministiska utrikespolitiken blir därför ensidigt fokuserad på att adressera de pro-

blem som uppstår i systemet, snarare än att reformera det system som ger upphov till 

dessa problem.  

Slutligen, mot bakgrund av att den feministiska utrikespolitiken ska vidareutvecklas 

under kommande år och i ljuset av mina resultat argumenterar jag att framtida forskning 

som undersöker rättighetsdiskursens utveckling i kommande handlingsplaner skulle 

vara intressant att ta del av. I och med att den feministiska utrikespolitiken blir mer eta-

blerad och således mer normaliserad i den utrikespolitiska sfären, kan den framtida utri-

kespolitiken sålunda också innefattas av en större reformistisk ambition?  

Framtiden för den feministiska utrikespolitiken blir minst sagt intressant att följa av 

flera anledningar, inte minst i tider där människorättsförsvarare är hårt ansatta och ut-

rymmet för civilsamhället krymper. 
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