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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att förstå hur Sveriges feministiska utrikespolitik är tänkt att 

förändra rådande maktförhållanden. Framförallt hur arbetet med de tre förhållningssätten resurser, 

rättigheter och representation ska bidra till kvinnors stärkta egenmakt.   

Studien är en policyanalys av den feministiska utrikespolitiken och det analytiska ramverket är baserat 

på feministisk institutionalism. Undersökningen utgick från en modifierad version av Naila Kabeers 

modell av processen för stärkt egenmakt. Där förstås stärkt egenmakt som en förändringsprocess som 

inträffar samtidigt på individuell, institutionell och strukturell nivå, samt inom dimensionerna resurser, 

aktörskap och åstadkommanden.  

Undersökningen visade att den feministiska utrikespolitiken förstår stärkt egenmakt som en 

självförstärkande process som inträffar inom flera nivåer och dimensioner. De föreslagna åtgärderna 

berör samtliga nivåer men är koncentrerade till förändringar på institutionell nivå och syftar framförallt 

till att minska spelutrymmet för informella institutioner. Det är dock inte alltid klart hur detta konkret 

ska ske. Även om åtgärderna berör samtliga av analysmodellens dimensioner, så förblir det oklart hur 

den feministiska utrikespolitiken ser på kopplingarna mellan dimensionerna. Eventuellt skulle det 

kunna innebära att åtgärderna ökar kvinnors tillgång till, och möjlighet att utnyttja, enskilda 

dimensioner utan att deras egenmakt nödvändigtvis stärks. 

 

Nyckelord: Feministisk utrikespolitik, Kvinnors egenmakt, Feministisk institutionalism. 
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Inledning 

Hösten 2014 fick Sverige en ny socialdemokratisk och miljöpartistisk koalitionsregering, och 

statsminister Stefan Löfven förklarade att regeringen, som den första i världen, skulle vara feministisk. 

Utrikesminister Margot Wallström följde sedan upp med att i ett av sina första uttalanden deklarera 

att även Sveriges utrikespolitik skulle vara feministisk. Vad detta konkret betydde och vad det skulle 

innebära för Sverige och dess kontakter runt om i världen, var till en början aningen oklart. Skulle 

Sverige sluta med sin vapenexport? Eller var det en fortsättning på den sedan tidigare drivna politiken 

med jämställdhetsfokus, -fast under ett nytt namn? I korthet, vad innebär det att föra en feministisk 

utrikespolitik? 

 

Frågorna klarnade något vart eftersom utrikesminister Margot Wallström, biståndsminister Isabella 

Lövin och statsminister Stefan Löfven preciserade sin syn på vad en feministisk utrikespolitik innebär, 

i diverse tal och debattartiklar, samt i utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 

2015-2018 med fokusområden för år 2016 (som hädanefter även kommer att benämnas 

”handlingsplanen för feministisk utrikespolitik” eller ”handlingsplanen”). Först och främst så 

framhåller de att jämställdhet är ett mål i sig, men även ett medel för att uppnå andra mål inom 

utrikespolitiken (Utrikesdepartementet 2015, 3). Ministrarna tänker sig alltså att arbetet med 

jämställdhet ska leda till förändring även inom andra områden. Sedan nämner de att grundbulten inom 

den feministiska utrikespolitiken utgörs av en analys av den rådande situationen som belyser 

jämställdhet och makt (Ibid). Förutom jämställdhet så är alltså makt och maktanalys centrala begrepp 

inom den feministiska utrikespolitiken.  

 

Detta blir än mer tydligt av att utrikesdepartementets tre ministrar, utrikesminister Wallström, 

biståndsminister Lövin samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg, väljer att inleda 

förordet till handlingsplanen för feministisk utrikespolitik med portalparagrafen: ”Sveriges feministiska 

regering har som mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina samhällen och liv. Detta 

är en målsättning i sig. Men det är också en förutsättning för att nå regeringens andra övergripande 

mål, som i utrikespolitiken är fred, säkerhet och hållbar utveckling” (Ibid). 

 

Den feministiska utrikespolitiken har alltså ett tydligt fokus på maktanalys med ett 

jämställdhetsperspektiv, och ska verka för att stärka individers makt så att män och kvinnor har samma 

makt att utforma sina samhällen och liv. Det är således tänkt att utrikespolitiken ska bidra till en 

förändringsprocess som omformar rådande maktförhållanden. Dels för att uppnå målet jämställdhet, 



 
 

5 

 

men även för att förändrade maktförhållanden ses som ett medel för att uppnå andra utrikespolitiska 

mål, så som säkerhet, fred och utveckling. 

 

Men hur är denna process tänkt att ske? Detta är första gången någonsin som en regering och en 

utrikespolitik är uttalat feministiska, så det gör det särskilt intressant att närmare studera vad den 

feministiska utrikespolitiken vill uppnå och hur, alltså vad den innebär som policy.  

 

Syfte, frågeställning och metod 
Syftet med denna studie är att förstå logiken bakom den feministiska utrikespolitikens tänkta process 

för ändrade maktförhållanden. Eftersom det är första gången någonsin som en regering officiellt för 

en feministisk utrikespolitik så anser vi att det är av intresse att förstå den nya policyns logik, för att 

kunna jämföra den med tidigare policys samt för att i framtiden bättre kunna utvärdera den, dess 

åtgärder och resultat. Då regeringen hävdar att arbetet för att män och kvinnor ska ha samma makt är 

avgörande för att kunna uppnå övriga utrikespolitiska mål, så anser vi att en bättre förståelse för den 

tänkta processen för ändrade maktförhållanden är nyckeln till att förstå den feministiska 

utrikespolitiken i stort. Vår frågeställning är: Hur, dvs. inom vilka dimensioner och nivåer och med hjälp 

av vilka strategier, är det tänkt att den feministiska utrikespolitiken ska förändra rådande 

maktförhållanden? 

 

Vi vill påpeka att vi i denna uppsats inte ämnar göra en utvärdering av regeringen Löfvens utrikespolitik 

och dess resultat, utan vi kommer endast titta på själva policyn, dvs. regeringens och 

utrikesförvaltningens definition av och vision för den feministiska utrikespolitiken, snarare än att gå in 

på faktiska utfall. Detta dels eftersom denna policy är väldigt nyligt implementerad, vilket gör det svårt 

att urskilja vilka effekter som beror av regeringen Löfvens feministiska utrikespolitik och vad som har 

sin grund i regeringen Reinfeldts politik. Dels därför att det är första gången någonsin som en regering 

för en uttalat feministisk utrikespolitik, vilket gör det intressant att studera policyn i sig, med dess 

styrkor och svagheter. En bättre förståelse av vad den feministiska utrikespolitiken innebär samt hur 

den är tänkt att fungera, gör att vi bättre kan förstå de konkreta åtgärder som regeringen föreslår samt 

ger oss möjlighet att ta ställning till dem utifrån deras egna premisser, likväl som utifrån andra. 

 

För att studera den tänkta förändringsprocessen så kommer vi utgå från feministisk institutionalistisk 

teori med en kontextuell förståelse av makt. Utifrån Naila Kebers modell av processen för stärkt 

egenmakt så kommer vi ställa upp ett teoretiskt ramverk för de dimensioner (resurser, aktörskap och 

åstadkommanden) och nivåer (individuell, institutionell och strukturell) inom vilka förändring av 
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maktförhållanden kan ske. Vi kommer även komplettera modellen genom att på institutionell nivå göra 

skillnad på förändringar i formella och informella institutioner. Genom att utgå från detta teoretiska 

ramverk så hoppas vi i analysen fånga komplexiteten i begreppet makt och kunna se om regeringen 

tänkt jobba med alla dimensioner och nivåer, eller om de tänkt att förändring inom en dimension eller 

nivå automatiskt ska leda till förändring inom en annan. 

 

Med utgångspunkt i detta kommer vi sedan studera olika tal som hållits av utrikesministern och 

biståndsministern, där de presenterar sin vision för den feministiska utrikespolitiken, samt 

utrikesförvaltningens handlingsplan, som beskriver vilka strategier de ska jobba med, för att se hur de 

tänker sig att maktförhållanden ska ändras. Vi kommer gruppera vår undersökning utifrån de tre 

förhållningssätt som enligt regeringen ska genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete med den 

feministiska utrikespolitiken, nämligen resurser, rättigheter och representation. Detta för att bättre 

förstå deras tänkta, transformerande, roll i förändringsprocessen. 

 

Metod- och materialdiskussion 
Eftersom policyanalysen kommer bestå av vår subjektiva tolkning av de visioner och strategier som 

uttrycks i handlingsplanen och ministrarnas tal, så är svagheten med vår metod dess reliabilitet. Därför 

är det av största vikt att vi genom hela analysen tydligt argumenterar för våra slutsatser, samt att vår 

argumentation bygger på vårt teoretiska ramverk. Detta eliminerar inte reliabilitetsproblemet, men 

gör det möjligt för andra att självständigt bedöma giltigheten i våra slutsatser. 

 

En annan nackdel med vår undersökning är att den är inriktad på att tolka och förstå den tänkta logiken 

bakom förändringsprocessen. Detta gör att det i analysen eventuellt kan framstå som att vi gör alltför 

välvilliga tolkningar av processen, med hänsyn till dess möjlighet att lyckas. Vi vill därför påpeka att när 

vi beskriver hur det är tänkt att maktförhållanden ska ändras, så betyder det inte nödvändigtvis att vi 

instämmer, eller ser denna process som okomplicerad. Syftet med denna uppsats är inte i huvudsak 

att ifrågasätta logiken, utan snarast att förstå och beskriva den, men i vår diskussion ämnar vi kortfattat 

ta upp de steg i processen som vi uppfattar som kritiska. 

 

Vad gäller materialet så är dess nackdel detsamma som dess styrka: det uttrycker framförallt visioner 

och ambitioner. Visionernas logik kan framstå som okomplicerade och på vissa punkter kan de 

föreslagna strategierna förbli svävande. Detta gör det svårt att uttala sig om hur förändringarna 

konkret ska ske, varför det även är svårt att dra några slutsatser om deras resultat. Eftersom denna 

uppsats syfte endast är att förstå och beskriva förändringens logik snarare än att utvärdera den, så 
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anser vi dock att denna brist inte är till hinder för vår analys. Vi anser att materialet lämpar sig för vår 

undersökning då de förändringar och strategier som regeringen uppfattar som viktigast bör vara 

omnämnda, varför det presenterar en helhetsbild av den feministiska utrikespolitiken.  

  

Teori 

Vi kommer inleda detta avsnitt med att presentera den feministiska utrikespolitikens tre 

förhållningssätt samt dess sex delmål, och visa på hur de är kopplade till makt. Sedan går vi in på 

betydelsen av själva begreppet makt, samt ställer upp en modell för på vilka nivåer och inom vilka 

dimensioner som maktförhållanden kan ändras, för att sedan tillämpa modellen i den följande 

analysen. 

 

Resurser, rättigheter och representation – en form av makt 
När Margot Wallström ska förklara vad den feministiska utrikespolitiken innebär så finns det tre 

begrepp som hon ständigt återkommer till, eller som hon kallar dem: ”den feministiska verktygslådan” 

(Wallström 2015a). Dessa tre begrepp är rättigheter, representation och resurser, och de refereras till 

som ”de tre R:n”. De representerar ett förhållningssätt, nämligen att utrikesförvaltningens arbete ska 

genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv (Utrikesdepartementet 2015, 13). Ibland nämns även ett 

fjärde R, -reality check, vilket står för att arbetet alltid ska utgå från realitet och analys, men vi har valt 

att fokusera på de tre första R:n, eftersom ministrarna själva gör det (se Utrikesdepartementet 2015, 

13).  

 

Så vad innebär dessa begrepp? I handlingsplanen för feministisk utrikespolitik så sammanfattas arbetet 

med resurser med att utrikesförvaltningen ska ”verka för att resurser fördelas så att jämställdhet, och 

alla kvinnors och flickors lika möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna, främjas. 

Utrikesförvaltningen ska också verka för riktade insatser för olika målgrupper” (Ibid). Verksamheten 

gällande rättigheter förklaras med att ”Utrikesförvaltningen ska verka för alla kvinnors och flickors fulla 

åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, inklusive genom att motverka alla former av våld och 

diskriminering som begränsar deras handlingsutrymme” (Ibid). Vad gäller begreppet representation så 

ska utrikesförvaltningen ”verka för kvinnors deltagande och inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer 

och inom alla områden, och eftersträva dialog med kvinnliga företrädare på alla nivåer, inklusive inom 

civilsamhället” (Ibid). 
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Detta är alltså de tre förhållningssätt som ska genomsyra hela den feministiska utrikespolitiken. Vid en 

första anblick kan det tyckas som att begreppen handlar om vitt skilda saker, för vad har motverkandet 

av våld att göra med en jämställd fördelning av resurser? Vi hävdar dock att dessa tre begrepp alla är 

knutna till begreppet makt och hör samman med regeringens övergripande mål om att män och 

kvinnor ska ha samma makt att utforma sina samhällen och liv. För att visa på detta så ska vi nu gå 

närmare in på begreppet makt och olika former av makt, för att sedan se hur de tre R:n samt 

utrikespolitikens sex delmål, alla är kopplade till makt. 

 

Makt – möjligheten att göra ett val 
Vad är makt? Den klassiska, voluntaristiska, definitionen av makt formulerades av Robert Dahl och 

handlar om förmågan att få andra att göra något de annars inte skulle göra (Dahl 1957, refererad i 

Hawkesworth 2005, 148). Dahls förståelse av makt är alltså knutet till specifika aktörer, vilka har makt 

över andra aktörer. Om vi tittar på de tre R:n så verkar de inte uttrycka denna form av makt, eftersom 

de inte uttryckligen är kopplade till specifika aktörers makt över andra aktörer. De handlar istället mer 

allmänt om t.ex. att ”eftersträva dialog med kvinnliga företrädare på alla nivåer” 

(Utrikesdepartementet 2015, 13) eller att ”motverka alla former av våld och diskriminering som 

begränsar [kvinnors och flickors] handlingsutrymme” (Ibid). Så om den feministiska utrikespolitiken 

pratar om en makt som inte nödvändigtvis handlar om att ha makt över någon annan, vad rör det sig 

då om för makt? 

 

Naila Kabeer kopplar ihop makt med möjligheten att välja, varför hon även kopplar ihop maktlöshet 

med frånvaron av valmöjlighet (Kabeer 2002, 18). Alla sorters val tyder inte på innehav av makt, därför 

måste vi skilja på första klassens val, som var vi ska bo, vem vi vill gifta oss med, vad vi ska jobba med, 

etc. och andra klassens val, vilka fortfarande kan vara viktiga för vår livskvalité, men som inte definierar 

vår tillvaro (Kabeer 2001, 19). Att män och kvinnor ska ha ”makt att forma sina samhällen och liv” som 

det står i utrikesförvaltningens handlingsplan (Utrikesdepartementet 2015, 3), innebär alltså enligt 

Kabeer att män och kvinnor ska ha möjligheten att göra aktiva val gällande sin tillvaro.  

 

Vi hävdar att de tre R:n alla handlar om makt, eftersom de allihop syftar till att stärka individers 

(framförallt kvinnors) egenmakt, dvs. att utöka deras möjligheter att välja. I handlingsplanen för den 

feministiska utrikespolitiken presenteras sex stycken delmål som utrikesförvaltningen ska jobba med 

fram till 2018, varje delmål har även ett fokusområde som är specifikt för år 2016. Se nedan: 
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De sex delmålen kan kopplas till de tre R:n, rättigheter (delmål ett, två och sex), representation (delmål 

tre och fyra) samt resurser (delmål fem). Vi ska nu visa på hur de tre R:n och delmålen kan kopplas 

ihop med möjligheten att välja, dvs. egenmakt. 

 

Om vi börjar med resurser, så finns det ett delmål som handlar om detta, nämligen om att stärka 

kvinnors egenmakt och tillgång till ekonomiska resurser (delmål fem). Här är det alltså explicit uttryckt 

att det handlar om att stärka kvinnors egenmakt. Kopplingen som görs är att resurser är en 

förutsättning för att kunna göra ett aktivt val (Kabeer 2001, 19). Vi kommer att återkomma till detta 

längre fram när vi talar om olika dimensioner av makt. 

 

Vad gäller rättigheter, så handlar delmålen om att kvinnors mänskliga och sexuella rättigheter ska 

stärkas, samt att de ska vara fria från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Hur är detta kopplat till 

valmöjlighet? Stärkandet av sexuella och reproduktiva rättigheter kan kopplas ihop med ökade 

möjligheter att bestämma över sin egen kropp och att själv välja när och med vem man ska ha sex, 

samt om man vill skaffa barn eller inte. Frihet från olika typer av våld handlar istället om att ta bort 

någonting som begränsar individers valmöjligheter, eftersom rädslan eller risken för våld begränsar 

individers alternativ vid val (Ibid, 21). 

 

Slutligen så har vi begreppet representation, där delmålen handlar om att kvinnor ska vara med i 

arbetet med att lösa och förebygga konflikter, samt delta politiskt och ha inflytande inom alla 

samhällsområden. Här handlar det alltså om underlätta kvinnors deltagande i forum där viktiga beslut 

Utrikesförvaltningen ska bidra till alla kvinnors och flickors: 

1. Fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna 

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

2. Frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

Fokus 2016: Bekämpa, och motverka straffrihet för, det könsrelaterade och sexuella våldet mot kvinnor och flickor i 

konflikt- och postkonfliktsituationer 

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

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

4. Politiska deltagande och inflytande inom alla samhällsområden 

Fokus 2016: Främja kvinnors och flickors deltagande som aktörer i arbetet för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbar utveckling 

5. Ekonomiska rättigheter och egenmakt 

Fokus 2016: Stärka kvinnors och flickors ekonomiska egenmakt och tillgång till ekonomiska resurser, inklusive genom 

produktivt arbete med anständiga arbetsvillkor 

6. Sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) 

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

                                 (Utrikesdepartementet 2015, 4) 
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fattas som kommer påverka deras liv och samhällen, t.ex. lagstiftande församlingar och 

fredsförhandlingar. Kvinnor ska alltså ges tillträde till plattformar där beslut fattas, så att de får 

möjlighet att vara med och välja, vilket kan innebära ökad egenmakt för de enskilda kvinnor som ges 

tillträde till dessa forum. Deras val kan även inverka på den kontextuella makten som formar de 

sammanhang vi människor lever i, något vi ämnar återkomma till när vi pratar om den strukturella 

betydelsen av ett val. 

 

Vi kan alltså konstatera att den feministiska utrikespolitikens nyckelbegrepp, de tre R:n, samt dess sex 

delmål, samtliga är kopplade till makt, nämligen egenmakt och möjligheten att välja. Inte bara det, 

delmålen syftar även till att stärka denna makt. Att stärka den makt som rör ens egna liv, ens egenmakt, 

innebär en förändringsprocess. Måhända visar engelskans begrepp ”empowerment” tydligare på att 

det rör sig om just en process, någon kan ha väldigt mycket makt utan att vara ”empowered” eftersom 

de aldrig har varit utan makt (Kabeer 2001, 19). Stärkt egenmakt refererar alltså till människors 

utökade förmåga att göra strategiska val i en kontext där detta tidigare har förnekats dem (Ibid).  

 

Den feministiska utrikespolitiken syftar alltså till att utöka individers (framförallt då kvinnors) 

valmöjligheter och egenmakt, för att på så sätt uppnå det övergripande målet att män och kvinnor ska 

ha samma makt. Vad vi i den här uppsatsen är intresserade av att undersöka, är hur denna process är 

tänkt att se ut. Vi ämnar därför titta närmare på de tre begreppen resurser, rättigheter och 

representation, samt handlingsplanens sex delmål, för att studera hur regeringen tänker sig att denna 

förändringsprocess för kvinnors stärkta egenmakt ska gå till. För att göra detta måste vi dock först gå 

närmare in på innebörden av stärkt egenmakt och valmöjligheter. Om stärkt egenmakt handlar om att 

utöka individers möjlighet att välja, på vilka sätt kan detta göras? Och vad krävs det egentligen för att 

kunna göra ett val, är det något som är knutet till individuella förmågor eller rör det sig om något som 

ligger utanför specifika aktörers inflytande? 

 

Tre dimensioner av stärkt egenmakt 
Egenmakt kan alltså definieras som en ökad förmåga att göra strategiska val. För att kunna stärka 

någons förmåga att välja, dvs. deras egenmakt, så måste vi veta vad ett val är för någonting, eller 

annorlunda uttryckt: vi måste veta vilka dimensioner som ett val består av. Enligt Kabeer så kan vi 

tänka på förändrad förmåga att välja, som en förändring som sker i tre olika dimensioner, nämligen 

resurser, aktörskap (agency) och åstadkommanden (achievements) (Ibid). Vi kan också uttrycka det 

som att de tre dimensionerna utgör förutsättningarna för att välja, själva processen att välja, samt 

resultatet av våra val (Kabeer 2001, 19). För att reellt stärka någons egenmakt kan man alltså inte 
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endast koncentrera sig på en av dessa dimensioner, utan man måste jobba med att stärka alla tre 

samtidigt.  

 

Vi ska i denna studie gå igenom den feministiska utrikespolitikens ”tre R” samt dess sex delmål för att 

se vilken vikt som läggs på respektive dimension vid den tänkta processen för att stärka individers 

valmöjligheter. Detta för att kunna se ifall det är något steg i processen för stärkt egenmakt som 

regeringen utelämnar när de föreslår sina strategier, alternativt ifall det är något steg som de lägger 

väldigt stor vikt vid. Genom att studera den feministiska utrikespolitiken utifrån de tre dimensionerna 

resurser, aktörskap och åstadkommanden, så hoppas vi alltså kunna se ifall de finns någon eventuell 

snedfördelning av regeringens satsningar. För ifall planerade åtgärder inte tar hänsyn till samtliga 

dimensioner av ett val så kan förändring ske i specifika dimensioner, t.ex. utökade resurser eller 

förbättrade förutsättningar att kunna välja, utan att hela processen att välja förändras. Vilket även 

skulle innebära att individers egenmakt förblir oförändrad. Därför ska vi nu mer noggrant studera 

valets tre dimensioner, för att sedan tillämpa dessa i analysen för att få en bättre förståelse för den 

feministiska utrikespolitikens tänkta förändringsprocess för stärkt egenmakt. 

 

Resurser kan dels vara klassiska ekonomiska resurser så som mark, utrustning och finansiellt kapital, 

men kan även syfta på humankapital så som kunskap, förmågor, kreativitet etc. Kabeer nämner även 

sociala resurser, vilket syftar på de grupper och nätverk som vi alla är sammanbundna med genom 

förväntningar, krav och dyl. och som hjälper oss att uppnå saker vi aldrig kunnat lyckas med på egen 

hand (Kabeer 2001, 20). Tillgång till resurser ses som en förutsättning för att kunna göra ett aktivt val. 

Dock så handlar det inte bara om ATT ha tillgång till resurser, utan även HUR vi får tillgång till dem. 

Även om vi har tillgång till resurser så betyder inte det per automatik att vi upplever att vi har 

egenmakt, kanske var vi tvungna att sätta oss i stark beroendeställning, eller utföra förnedrande 

arbetsuppgifter för att få tillgång till dessa resurser. Dessutom styrs distributionen av resurser av 

processer och institutioner, som t.ex. klientelism och arbetsmarknadsförhållanden, som ger auktoritet 

och makt åt vissa aktörer. Därför handlar stärkt egenmakt lika mycket om förändrade villkor för sättet 

vi förvärvar resurserna på, som tillgången till resurserna i sig (Ibid).  

 

Den andra dimensionen av stärkt egenmakt, aktörskap, är knutet till själva processen att välja, eller 

”the ability to define one’s goals and act upon them” (Ibid, 21). Lika mycket som att syfta på individuellt 

beslutsfattande så kan det begreppet även innefatta köpslående, förhandling, protest och 

manipulation m.m., likväl som individens kognitiva förmåga att analysera och reflektera (Ibid).  Det 

åsyftar heller inte endast att aktören utför en handling, utan refererar lika mycket till aktörens syfte 
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och motivation, alltså huruvida hen tycker sig ha kontroll över processen och upplever sig ha ett 

aktörskap (Kabeer 2001, 21). Aktörskap kan både handla om en individs egen förmåga att sätta upp 

mål och uppnå dem (positivt aktörskap), men även om en aktörs förmåga att köra över andras 

aktörskap med hjälp av exempelvis hot eller våld (negativt aktörskap) (Ibid), alltså en voluntaristisk 

form av makt. Även frånvaron av aktörskap är viktigt att notera då regler och normer i samhället 

tenderar att reproducera vissa maktförhållanden ifall inget aktivt val, eller aktörskap, utövas (Ibid).  

 

Den tredje dimensionen av stärkt egenmakt, åstadkommanden, handlar om själva resultatet av 

förändringsprocessen. Blev resultatet som personen önskade? Har hen fått mer makt? Om individen 

inte lyckas med sitt uppsatta mål, så kan det visserligen bero på oföretagsamhet eller liknande från 

dennes sida, vilket inte behöver vara kopplat till maktbegreppet. Ifall individens misslyckande däremot 

beror på en underliggande och orättvis fördelning av vad Amartya Sen kallar för förmågor (capabilities), 

dvs. kombinationen av resurser och aktörskap, så är misslyckandet ett uttryck för bristande egenmakt 

(Ibid, 21-22).  

 

Svårigheten med den här dimensionen är hur vi ska kunna mäta den. Om vi kopplar ihop aktörskap och 

åstadkommanden, så pratar Amartya Sen om ”agency freedom”, - en aktörs frihet att försöka uppnå 

sina personligt uppsatta mål (Sen 1984, 203). Om vi inte känner till aktörens mål, önskningar, lojaliteter 

och åtaganden så kan vi heller inte förstå deras aktörskap (Ibid). Därav följer att vi får svårt att 

utvärdera deras åstadkommanden, eftersom vi inte kan förutsätta att de eftersträvar samma sak som 

vi som studerar deras åstadkommanden. Vissa saker kanske vi rimligen kan anta att det är universellt 

att vilja sträva efter, t.ex. att kunna äta sig mätt.  Rimligen vill dock de flesta människor något mer, 

varför det är vanligt att även mäta mer komplexa åstadkommanden så som utbildning och politisk 

representation. Dock så måste vi komma ihåg att för varje ny indikator vi inkluderar och ju längre bort 

från de basala behoven som dessa är, desto mer riskerar vi att utvärdera individers val utefter våra 

egna värderingar, snarare än deras egna (Kabeer 2001, 23).  

 

Resurser, aktörskap och åstadkommanden är alltså de tre dimensioner som utgör ett val, och en 

utökad förmåga att välja kännetecknar processen för stärkt egenmakt. Viktigt att notera är att ingen 

dimension är tillräckligt viktig i sig för att det ska räcka med en förändring i enbart den för att öka en 

individs egenmakt. Att endast få ökad tillgång till resurser räcker inte, det viktiga är hur du kan 

omvandla denna tillgång till resurser till ett aktivt aktörskap (Ibid, 28-29). Kombinationen av resurser 

och aktörskap ger individen en förmåga att sätta upp mål och att handla utifrån detta, men om denna 

förmåga aldrig resulterar i några åstadkommanden, så har individens egenmakt likväl inte stärkts.  
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Att stärka individers valmöjligheter och egenmakt handlar alltså om en process som involverar samtliga 

dessa tre dimensioner. Men hur fungerar denna process? Vad är det som avgör vilka resurser en individ 

har eller vilken förmåga den har att utnyttja sitt aktörskap? Beror detta enbart på individens egen 

förmåga och slumpen? Eller styrs distributionen av resurser, vår förmåga till aktörskap och till att 

åstadkomma saker, av något annat? Något som inte är knutet till individen? I nästa avsnitt ska vi titta 

på den strukturella dimensionen, eller nivån, av ett val, för att bättre förstå vad som påverkar individers 

valmöjligheter och egenmakt. 

 

Den strukturella betydelsen av ett val 
Att själv kunna fatta viktiga beslut rörande sitt liv, så som att välja vem man ska gifta sig med eller vad 

man ska jobba med, innebär att ha makt, egenmakt. Vi har konstaterat att val utgörs av tre 

dimensioner: resurser, vilka ger oss förutsättningarna att välja, aktörskap, vilket är förmågan att 

bestämma oss för vad vi vill och sedan agera utifrån detta, samt åstadkommanden, vilket är resultatet 

av vårt val. Så för att stärka någons egenmakt, räcker det då med att ge en individ tillgång till mer 

resurser, en ökad förmåga att fatta beslut, se så att resultatet blev det som individen önskade, och så 

är processen klar?  

 

För att kunna göra aktiva och strategiska val så är en av förutsättningarna att vi har olika alternativ att 

välja bland. Dessa måste inte endast vara materialistiskt möjliga, individen som gör valet måste även 

anse att alternativen är realistiska och uppnåeliga (Kabeer 2001, 25-26). Vilka alternativ vi kan 

föreställa oss, samt vilka intressen och preferenser vi har, är inte enbart något som avgörs på 

individnivå. Individer påverkas av de strukturer och normer som skapar de sammanhang som vi rör oss 

i. Det är alltså kontexten som influerar och formar människors preferenser, men även de sammanhang 

där människor lever och agerar (Se Hall och Taylor 1996, 15). När det i handlingsplanen står att man 

ska jobba för att ”motverka alla former av våld och diskriminering som begränsar [kvinnors och flickors] 

handlingsutrymme” (Utrikesdepartementet 2015, 13), så tolkar vi det som att den feministiska 

utrikespolitiken bygger på en kontextuell förståelse av makt, då de tydligt vill förändra de sammanhang 

i vilka vi framlever våra liv. Att motverka våld som begränsar kvinnors handlingsutrymme, handlar alltså 

om att ändra en kontext så att kvinnor får större möjlighet att föreställa sig, samt genomföra, första 

klassens val. Kontexten kan alltså skapa ett sammanhang som ger mer makt åt vissa individer och 

mindre åt andra. 
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När vi pratar om individers egenmakt och de val de gör, så måste vi därför ha den kontextuella makten 

i åtanke, då denna påverkar vilka realistiska alternativ som en individ har. Är individens val ett uttryck 

för stärkt egenmakt, eller reflekterar det snarare en avsaknad av alternativ, alltså ett icke-val? Djupt 

liggande strukturer verkar genom institutioners regler och normer och avgör vilka resurser som 

individer och grupper har tillgång till, styr hur de kan utnyttja sitt aktörskap, samt påverkar deras 

åstadkommanden (Kabeer 2001, 26). 

 

En sådan struktur som är med och styr individers dagliga kontext är genus, som alltså refererar till den 

sociala organiseringen mellan könen (Scott 1986, 1053). Enligt Joan Scott så är det omöjligt att 

separera genus från makt “gender is a primary way of signifying relationships of power” (Ibid, 1067). 

Även Mary Hawkesworth fokuserar på denna koppling mellan makt och genus, och beskriver 

könsmaktsordningen som “a set of asymmetrical relations between men and women” (Hawkesworth 

2005, 146), alltså en ojämlik maktrelation mellan kvinnor och män. Genus är en social konstruktion, 

som inte existerar utanför de invanda mönster som utgör relationen mellan människor (Conell 2002, i 

Chapman 2011, 165). Det är alltså sammankopplat med makt på ett sådant sätt att det formar våra 

intressen och val, -en kontextuell makt. Genusstrukturer skapar således en kontext som ger män och 

kvinnor olika valmöjligheter, olika makt. När handlingsplanen för feministisk utrikespolitik slår fast att 

man ska jobba för att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina samhällen och liv” 

(Utrikesdepartementet 2015, 3), så handlar arbetet alltså till viss del om att man vill skapa en kontext 

där män och kvinnor har samma möjligheter att göra aktiva val och samma tillgång till alternativ, vilket 

inte anses vara fallet idag. 

 

Maktstrukturer verkar alltså, bl.a. genom institutioner, på så sätt att de påverkar den kontext vi 

människor lever i. På detta sätt kan strukturer påverka och begränsa de alternativa valmöjligheter som 

individer och grupper kan föreställa sig, eller upplever som realistiska alternativ (Kabeer 2001, 26). 

T.ex. genom att styra fördelningen av resurser, eller genom att skapa normer för socialt beteende (Ibid, 

20-21). Alltså finns det en strukturell dimension av de val som individer gör (Ibid, 26). Detta samband 

verkar dock inte endast åt ett håll, individer och grupper agerar utifrån strukturers begränsningar, men 

deras val och handlingar kan även påverka strukturer genom att endera förstärka, modifiera eller 

transformera dem (Ibid). Om vi förstår samspelet mellan individer och strukturer på detta sätt, så leder 

det till att processen för att öka individers valmöjligheter, dvs. deras egenmakt, sker samtidigt på flera 

nivåer. Kabeer har ställt upp en modell för på vilka nivåer denna förändringsprocess sker: 
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Förändringsprocessen för stärkt egenmakt kan ske på individnivå, i hur individen uppfattar sina 

intressen och preferenser samt möjlighet att handla. På mellannivån, vilken vi hädanefter kommer att 

kalla för den institutionella nivån, så består förändringsprocessen av ändringar i de institutionella 

regler och relationer som styr livets alla områden, från det personliga till det ekonomiska, sociala etc. 

Slutligen så sker denna process på en ”djupare” strukturell nivå, vilket innebär en förändring av de 

dolda strukturer vilka formar maktrelationer och distributionen av resurser (Kabeer 2001, 27). 

 

För att kunna stärka individers egenmakt, så måste förändring ske simultant på samtliga nivåer. Som 

exempel kan vi ta den feministiska utrikespolitikens fjärde delmål, som slår fast att man ska verka för 

att stärka kvinnors och flickors ”[p]olitiska deltagande och inflytande inom alla samhällsområden” 

(Utrikesdepartementet 2015, 4). Arbetet med detta skulle kunna ske på individnivå, genom att t.ex. 

stötta kvinnor med de resurser som krävs för att ställa upp till val. Arbetet skulle också kunna ske på 

institutionell nivå, t.ex. genom att identifiera huruvida urvalsprocessen gynnar män, för att i så fall 

jobba för att ändra detta. Förändring på dessa två nivåer skulle i sin tur kunna ha en effekt på genus, 

och vad genus har för betydelse för resursfördelningen mellan individer osv. För förändring kan ske på 

endast en nivå, men om förändringen verkligen ska resultera i stärkt egenmakt så måste den ske på 

både individuell och institutionell/strukturell nivå. En individs ökade resurser, i en kontext där 

institutioner allvarligt begränsar dennes valmöjligheter, kan t.ex. resultera i ökat välstånd, utan att 

hens egenmakt egentligen har stärkts (Kabeer 2001, 27). 

 

För att vi fullt ut ska kunna analysera hur den feministiska utrikespolitiken har tänkt sig att stärka 

kvinnors egenmakt, så måste vi därför beakta och förstå dessa olika nivåer av ett val. Vi har 

inledningsvis koncentrerat oss på den individuella nivån, med de tre dimensioner som utgör en individs 

val. Vi ska nu närmare studera den institutionella nivå, genom vilken strukturerna verkar, för att förstå 

hur denna formar den kontext som vi människor lever i och därigenom vilken tillgång, samt möjlighet 

att utnyttja, som enskilda individer har till de tre dimensionerna resurser, aktörskap och 

åstadkommanden. 

 

Levels of empowerment 
‘Deeper’ levels:   Structural relations of class/caste/gender 
Intermediate levels: Institutional rules and resources 
Immediate levels:  Individual resources, agency and achievements 

    (Kabeer 2001, 27) 

 



 
 

16 

 

Formella och informella institutioner – samhällets spelregler 
Institutioner är de regler som strukturerar både vår politiska och sociala tillvaro. Tidigare forskning 

fokuserade på de rent organisatoriska aspekterna, men begreppet institutioner har sedan dess 

utvidgats till att omfatta även värderingar, normer och idéer samt deras förmåga att förklara hur 

sociala strukturer fortlever (Lovenduski 2011, viii-ix). I och med utvidgandet av begreppet så görs ofta 

en skillnad mellan två olika typer av institutioner, nämligen formella och informella. Med formella 

institutioner åsyftas både statliga institutioner så som domstolar och parlament, men även regler 

kopplade till dessa, t.ex. konstitutioner och lagar. Hit hör även de formella regler som styr 

verksamheten för t.ex. politiska partier och företag (Helmke och Levitsky 2004, 727). Vad som är 

gemensamt för alla dessa former av formella institutioner är att de har kommit till och verkar genom 

kanaler som allmänt accepteras som officiella (Ibid, 725). När Wallström pratar om att vi måste arbeta 

för att förbjuda påtvingade äktenskap och kvinnlig omskärelse (Wallström 2015a), så blir själva 

förbudet en formell institution när det formuleras en lag.   

 

Informella institutioner däremot, definieras av Helmke och Levitsky som “socially shared rules, usually 

unwritten, that are created, communicated, and enforced outside of officially sanctioned channels” 

(Helmke och Levistky 2004, 725). Det kan tyckas som att en så pass vid definition av begreppet 

informella institutioner gör att nästan allt mänskligt beteende kan sägas vara informella institutioner. 

Dock så kan vi avgränsa begreppet något, genom att konstatera att institutioner är nära 

sammankopplat med sanktioner. Ifall du beter dig på ett sådant sätt att du bryter mot informella 

institutioner, så kan du förvänta dig någon form av extern sanktion (Ibid). I vissa fall kan sanktionen 

vara väldigt mild, några irriterande blickar och kommentarer från dina medmänniskor, i andra fall kan 

den vara betydligt hårdare, t.ex. social utfrysning eller att en flicka som inte är omskuren inte får gifta 

sig etc. Centralt för institutioner är också att de är ”socially shared” dvs. att alla känner till dem. Även 

om du väljer att inte handla i enlighet med informella institutioner, så är du fortfarande medveten om 

att de finns och att du bryter mot dem.  

 

Det är alltså formella och informella institutioner som tillsammans skapar de ”spelregler” som 

strukturerar vår tillvaro och styr individers handlingsutrymme. Hur dessa två typer av institutioner 

samverkar är dock väldigt olika och oftast kontextbundet. Helmke och Levitsky har skapat en typologi 

för hur samspelet mellan formella och informella institutioner går till, utifrån två dimensioner. Den ena 

axeln är indelad i två kategorier, efter huruvida resultatet av att följa de informella institutionerna blir 

detsamma som av att följa de formella. Om så är fallet säger man att de två typerna av institutioner är 

”convergent” (sammanlöpande), annars så är de ”divergent” (isärgående). Den andra axeln har två 
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kategorier, ”effektiva” och ”ineffektiva”, där kategoriseringen görs utifrån hur väl de formella 

institutioner som finns beslutade på papper faktiskt fungerar i verkligheten. Detta skapar alltså en 

typologi med fyra kategorier: complementary, accomodating, substitutive, competing (Helmke och 

Levitsky 2004, 728), eller som vi hädanefter kommer att kalla dem: kompletterande, stöttande, 

ersättande eller konkurerande. Vi kan tolka typologin som att även om fenomen som t.ex. korruption 

och klientelism är en form av informella institutioner, så är informella institutioner ingenting dåligt i 

sig, utan de behövs för att komplettera de formella institutionerna. De är nödvändiga för att 

strukturera vår tillvaro och huruvida de är bra eller dåliga, funktionella eller dysfunktionella går inte 

enkelt att säga. Även informella institutioner som går på tvärs med de formella kan möjligtvis ändå 

skapa önskvärda resultat, däremot kanske de hindrar utvecklingen av mer stabila och efterföljda 

formella institutioner (Ibid, 730). Viktigt är alltså att se till helheten som skapas av formella och 

informella institutioner tillsammans, snarare än att fokusera på endast en av dem. 

 

Även i processen för stärkt egenmakt så gäller det att ta hänsyn till interaktionen mellan formella och 

informella institutioner, när förslag på åtgärder beslutas. Annars riskerar resultatet att utebli, eller att 

bli något annat än vad som var avsett. T.ex. om lagändringar genomförs utan att det kompletteras med 

ett arbete för att förankra förändringarna i sociala normer och beteenden. I så fall kan incentivet för 

att efterleva lagarna förbli svagt (Ibid, 726). Därför kommer vi i vår analys inte enbart studera hur väl 

den feministiska utrikespolitiken integrerar den institutionella nivån av egenmakt som helhet i sin 

tänkta förändringsprocess, utan vi kommer även att titta närmare på vilken vikt de lägger vid formella 

respektive informella institutioner, samt på samspelet dem emellan. Detta för att se ifall regeringen 

tycker att någon typ av institution är viktigare i deras förändringsarbete än någon annan, samt för att 

studera hur de ser på samspelet mellan institutionerna. 

 

Vi har så här långt konstaterat att makt är ett komplext begrepp och att processen för förändrade 

maktförhållanden är något som sker inom olika dimensioner och på olika nivåer, inom formella 

institutioner så väl som informella. Utifrån detta ska vi nu påbörja vår granskning av den feministiska 

utrikespolitiken, för att se hur de har tänkt sig att genomföra den förändringsprocess som ska leda till 

målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att utforma sina samhällen och liv, samt för att se 

vilken vikt de lägger vid respektive dimension och nivå. 
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Analys av ”de tre R:n” 

Inledningsvis så konstaterade vi att makt, och viljan att ändra rådande maktförhållanden, har en 

central del i den feministiska utrikespolitiken. Dess övergripande mål är att ”kvinnor och män ska ha 

samma makt att utforma sina samhällen och liv” (Utrikesdepartementet 2015, 3) och i handlingsplanen 

för den feministiska utrikespolitiken finns sex stycken delmål formulerade som samtliga syftar till att 

stärka kvinnors och flickors egenmakt. Frågan återstår dock om hur regeringen tänker sig att detta ska 

ske, och därför ämnar vi nu undersöka hur regeringen tänker sig att denna process ska gå till. Dels för 

att vi anser det vara nyckeln till att förstå förändringslogiken bakom den feministiska utrikespolitiken i 

stort, och dels därför att vi genom att studera den feministiska utrikespolitikens tänkta 

förändringsprocess av maktförhållanden kan få ett bättre underlag för att i framtiden bedöma och 

utvärdera dess tillvägagångssätt och resultat. 

 

I vår undersökning kommer vi utgå från Kabeers modell av processen för stärkt egenmakt. Enligt den 

så är det en process som sker i tre dimensioner, resurser, aktörskap och åstadkommanden, samt på 

olika nivåer, individuell, institutionell och strukturell. Vi kommer även att komplettera Kabeers modell 

med ytterligare en aspekt, nämligen huruvida förändringsprocessen på institutionell nivå är tänkt att 

ske på ett formellt eller informellt plan, alternativt i båda. Vår förhoppning är att vi med hjälp av detta 

ramverk tydligt ska kunna se om det är någon eller några dimensioner eller nivåer som den feministiska 

utrikespolitiken tillskriver mer eller mindre vikt, eller ifall de förslagna åtgärderna är jämt fördelade 

dem emellan. På så sätt kan vi se om det är någon länk i processen som är aningen oklar, alternativt 

tillskrivs extra mycket vikt. Detta kan i sin tur vara oss till hjälp i framtida utvärderingar av 

utrikespolitiken, alternativt vägleda oss i framtida val av forskningsfråga när vi vidare vill studera den 

feministiska utrikespolitiken. 

 

Vi kommer strukturera vår analys utefter de förhållningssätt som regeringen själv har satt upp: 

rättigheter, representation och resurser. Detta för att än mer tydligt visa hur arbetet med dessa är 

tänkt att förändra maktförhållanden, samt för att se om det finns en samstämmig syn på hur processen 

ska ske inom alla delar av utrikespolitiken. För respektive begrepp så inleder vi med att titta på hur 

utrikesministern i sina tal har definierat utrikesförvaltningens arbete med dessa begrepp. Detta för att 

få insikt om de övergripande målen och visionerna, alltså vad som ska uppnås. Sedan går vi vidare med 

att titta på hur handlingsplanens delmål adresserar begreppen, samt analyserar de föreslagna åtgärder 

och strategier som är kopplade till respektive delmål, för att få en inblick i hur det är tänkt att den 

feministiska utrikespolitiken ska uppnå sina mål. 
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Resurser 
Ett av de tre begrepp som ska genomsyra hela den feministiska utrikespolitiken är resurser, men vad 

menas med detta begrepp? Här är det viktigt att skilja på Kabeers resurser, som är ett analysverktyg 

för att studera en dimension av processen för stärkt egenmakt, och på handlingsplanens begrepp 

resurser, som är en strategi för hur utrikesförvaltningen ska uppnå sitt mål om samma makt för kvinnor 

och män. I sitt anförande vid United States Institute of Peace i januari 2015 så framhöll Wallström att 

resurser utgör förutsättningen för att kunna jobba med, och uppnå, övriga utrikespolitiska mål 

(Wallström 2015a). Senare, i ett tal vid Helsingfors universitet i mars 2015, så preciserade hon att 

utgångspunkten för arbetet med resurser är det nödvändiga med att tillämpa genusanalys vid 

distribution av bistånd och resurser (Wallström 2015b). I sina tal tar hon upp flera exempel på 

avsaknaden av genusmedvetna satsningar, bland annat nämner hon att av pengarna som satsas inom 

säkerhetssektorn så är det endast en procent som går till projekt som framhåller jämställdhet som ett 

viktigt mål (Wallström 2015a). Hon berättar även en historia om ett biståndsfinansierat brobygge i Sri 

Lanka som fick konsekvens för kön:  

 

”when the plan for this bridge in Sri Lanka was presented, women could point out that one thing was missing: 

a lane for pedestrians. Men travel by cars and motorbikes, but women and children often walk. In the end, 

the bridge turned out to have an effect on gender. How a bridge is built can discriminate against women in 

their everyday life. Therefore it can also be a symbol of the necessity to always include a gender perspective 

when we distribute resources”    

(Wallström 2014) 

 

Med denna berättelse så illustrerar Wallström hur ett tillsynes könsneutralt projekt ändå kan få en 

könad effekt ifall ingen hänsyn har tagits till skillnader i beteenden och preferenser mellan könen. 

Alltså att om resurser fördelas utan att det har gjorts någon genusanalys, så är det troligt att 

genusstrukturer gör att fördelningen blir orättvis. Här visar Wallström hur den feministiska 

utrikespolitiken utgår från en medvetenhet om att maktstrukturer finns och påverkar vår vardag. 

Kvinnors tillgång till resurser förstås alltså inte som något som enbart handlar om enskilda individers 

tillgångar, utan fördelningen av resurser förknippas med processer som sker på strukturell nivå. 

Regeringen har alltså identifierat att informella institutioner skapar snedvridningar vid investeringar 

och allokering av resurser, varför deras mål är att förändra detta. Förvisso kan ojämställd 

resursfördelning även ha sin orsak i formella institutioner, men de exempel på orättvis 

resursfördelning som Wallström gav ovan har inte sin grund i ojämställda lagar, utan i strukturer, 

normer och preferenser. 
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Hur arbetet med resurser är tänkt att gå till 
Att regeringen identifierat informella institutioner som varande en stor orsak till problemet syns även 

i de åtgärder som föreslås för att komma tillrätta med ojämställd resursfördelning. Den strategi som 

presenteras för att förändra dessa genusstrukturer är jämställdhetsanalyser och 

jämställdhetsbudgetering (Se Utrikesdepartementet 2015, 8-9). Tanken är alltså att identifiera och 

komma tillrätta med beteenden och normer som gör att vissa kvinnor och män missgynnas vid 

investeringar, genom att synliggöra och aktivt motarbeta detta. Här ser vi således exempel på en 

strategi på institutionell nivå, som är tänkt att även få effekt på individ- och strukturell nivå. Detta då 

jämställdhetsanalyser ska illustrera hur strukturella maktrelationer snedfördelar resurserna, vilket ska 

leda till att man kan kompensera för detta. Detta syftar till att fler individer ska få förutsättningar till 

att fatta beslut rörande sina liv, vilket i längden kan förändra institutionella och strukturella normer. 

 

I handlingsplanen för feministisk utrikespolitik har utrikesförvaltningen sammanfattat i punktform hur 

de ska gå tillväga för att uppnå respektive delmål. Under delmål fem, gällande kvinnors och flickors 

ekonomiska rättigheter och egenmakt, nämns jämställdhetsanalyser och jämställdhetsbudgetering 

ofta som strategi. Exempelvis så slår de fast att utrikesförvaltningen ska jobba för att ”åtgärder som 

bidrar till handelns positiva effekter på kvinnors ekonomiska egenmakt ska analyseras, identifieras och 

eftersträvas” (Ibid, 8), ”följa upp att de multilaterala utvecklingsbankerna integrerar ett systematiskt 

jämställdhetsperspektiv i hela sin verksamhet” (Ibid, 9), samt att ”budgetallokeringar tar hänsyn till 

kvinnors och flickors rättigheter och behov, genom exempelvis jämställdhetsbudgetering” (Ibid). 

 

I dessa formuleringar verkar fokus främst ligga på åtgärder som berör de resurser som fördelas av 

Sverige, ensamt eller via samarbetsorganisationer. Åtgärderna förefaller även vara koncentrerade till 

institutionell nivå och är inriktade på hur resurser ska fördelas uppifrån och ned för att komma fler 

kvinnor till del. Om vi flyttar perspektivet ned på individnivå, hur har den feministiska utrikespolitiken 

tänkt sig att säkerställa individers tillgång till resurser, samt deras förmåga att omsätta dessa resurser 

till aktörskap? 

 

Att kvinnors tillgång till resurser, framförallt ekonomiska, har en central roll inom den feministiska 

utrikespolitiken är tydligt i och med att delmål fem, angående kvinnors ekonomiska rättigheter och 

egenmakt, har ett fokusområde för år 2016 som stipulerar att utrikesförvaltningen ska arbeta för att 

”[s]tärka kvinnors och flickors ekonomiska egenmakt och tillgång till ekonomiska resurser, inklusive 

genom produktivt arbete med anständiga arbetsvillkor” (Ibid, 4). Här framgår tydligt att kvinnors 
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tillgång till resurser är ett prioriterat mål, men hur är det tänkt att den feministiska utrikespolitiken ska 

leda till att de får ökad tillgång till dem? Under delmål fem slås bland annat fast att utrikesförvaltningen 

”ska verka för att kvinnors rättigheter när det gäller land och ägande stärks” (Utrikesdepartementet 

2015, 9), liksom de ”ska stödja kvinnors tillgång till produktivt och inkluderande arbete, liksom 

produktiva och ekonomiska resurser” (Ibid), samt ”ska fortsätta att verka för avtal som stärker kvinnors 

rättigheter som arbetstagare” (Ibid).  

 

Även om här tydligt framgår att de ska verka för kvinnors tillgång till resurser, så är det inte lika tydligt 

hur detta är tänkt att ske. Den enda klart uttalade strategin för exakt hur kvinnors ägande och tillgångar 

ska stärkas är att utrikesförvaltningen ska ”verka för avtal som stöder deras rättigheter” (Ibid). Återigen 

finns här ett fokus på institutioner. Denna gång verkar det dock mer vara ett fokus på formella 

institutioner. Strategin verkar således vara att skärpa de formella institutionerna för att stärka kvinnors 

situation och ge mindre spelutrymme för informella institutioner. Med Helmke och Levitskys typologi 

skulle vi kunna säga att syftet är att effektiva formella institutioner, dvs. avtal och lagar, ska tvinga de 

informella att komplettera eller stötta, snarare än att de ska konkurrera med eller ersätta, de formella 

institutionerna.  

 

Så stärkta formella institutioner ska leda till ökad tillgång till resurser för kvinnor. Men en ökning i 

resurser betyder inte automatiskt att en individ har fått mer egenmakt. Hur ska den feministiska 

utrikespolitiken göra så att kvinnors tillgång till resurser leder till ett ökat aktörskap och större 

egenmakt? Här framträder ingen entydig strategi, även om det finns formuleringar som berör 

dimensionen aktörskap i samband med att resurser diskuteras. Bl.a. uttrycks att utrikesförvaltningen 

ska ”verka för avtal som stärker kvinnors rättigheter som arbetstagare” (Ibid). Här kan vi således se en 

omsorg inte endast för ATT kvinnor ska få tillgång till resurser, utan även för HUR de ska förvärva dessa. 

Hur vi får tillgång till resurser har enligt Kabeer betydelse för hur väl vi kan översätta dem till ett 

aktörskap (Kabeer 2001, 20). Bättre arbetsvillkor och rättigheter skulle alltså kunna ha få en positiv 

inverkan på kvinnors aktörskap. Ett annat uppsatt mål som kan beröra aktörskap är att 

”[u]trikesförvaltningen ska stödja tillgång till livslång utbildning av god kvalité för kvinnor och flickor” 

(Utrikesdepartementet 2015, 9). Utbildning kan här ses som en resurs som skapar förutsättningar för 

aktörskap, då ökat humankapital kan stärka den kognitiva förmågan att analysera och reflektera, vilket 

utgör en del av en individs aktörskap (Kabeer 2001, 21). 

 

Sammanfattningsvis så kan vi dra slutsatsen att vad gäller begreppet resurser så är stärkt tillgång till 

dessa ett tydligt formulerat mål för den feministiska utrikespolitiken. Arbetet för att uppnå detta 
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verkar främst handla om åtgärder på institutionell nivå. Dels genom skärpta formella institutioner, vilka 

syftar till att minska utrymmet för informella institutioner. Dels genom att genomföra 

jämställdhetsanalyser och jämställdhetsbudgetering för att visa på hur informella institutioner 

snedvrider utfallet av resursdistributionen, samt försöka kompensera för detta.  Hur den feministiska 

utrikespolitiken ska leda till att kvinnor i större utsträckning ska kunna omsätta sina resurser i ökat 

aktörskap och egenmakt framträder inte helt tydligt, även om det finns formuleringar som uttrycker 

en ambition om att förbättra villkoren för hur kvinnor får tillgång till resurser, samt att ge dem tillgång 

till utbildning av god kvalité. Dock så kanske det hör till begreppet resursers natur att fokus hamnar på 

just tillgången till dessa. Därför går vi nu vidare med att studera de övriga två begreppen, 

representation och rättigheter, innan vi drar några definitiva slutsatser. 

 

Rättigheter 
“[R]espect for human rights and the rule of law constitute essential starting points for every discussion 

about gender equality” (Wallström 2015a). Så introducerade Wallström begreppet rättigheter vid ett 

anförande vid USIP. Hon fortsätter sedan med att trycka på det faktum att mänskliga rättigheter även 

är kvinnors rättigheter, fastän kvinnors rättigheter allt för ofta behandlas som ett särintresse eller en 

sidofråga (Wallström 2015a, b). För att kunna lyckas med den allmänna agendan gällande mänskliga 

rättigheter, så är det enligt Wallström centralt att säkerställa kvinnors rättigheter och tillgång till 

rättvisa (Wallström 2015a).  

 

Wallström förklarar att en feministisk utrikespolitik innebär att man angriper uppgiften med att säkra 

kvinnors mänskliga rättigheter från två håll. Den ena strategin handlar om förbud, mot t.ex. 

genusdiskriminering, påtvingade äktenskap och omskärelse. Den andra strategin handlar om att stärka 

och utveckla rättigheter, exempelvis rätten att ärva, rätten till hälsa och utbildning. Hon trycker på 

vikten av att samtidigt jobba med båda dessa angreppssätt för att kvinnors egenmakt ska stärkas 

(Wallström 2014).  

 

Den första strategin inbegriper alltså införandet av formella institutioner (förbud) för att få bukt på 

negativa former av aktörskap. Negativt aktörskap är när någon eller några genom sitt aktörskap 

begränsar andras möjlighet att utöva sitt aktörskap (Kabeer 2001, 21), alltså en form av voluntaristisk 

makt. Det kan emellertid också röra sig om strukturer som begränsar enskilda individers 

handlingsutrymme, dvs. kontextuell makt (Ibid). I detta fall handlar det alltså om att påtvingade 

äktenskap och genusdiskriminering gör det svårare för kvinnor att tillfullo utnyttja sin potential att 

agera. Förbudstrategin syftar således till att formella institutioner ska förbjuda sådana praxis som 
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begränsar kvinnors aktörskap, och därigenom deras egenmakt. Frågan är huruvida denna strategi även 

inbegriper förändringar av informella institutioner, för att stärka incentiven för att förbuden efterlevs. 

Vi ämnar ha den fråga särskilt i åtanke när vi studerar denna strategi.  

 

Den andra strategin handlar om att stärka kvinnors rättigheter och utifrån Wallströms formuleringar 

ovan så verkar ett stort fokus ligga på rättigheter som stärker kvinnors tillgång till resurser. Det är dock 

svårt att dra några större slutsatser utifrån dessa korta fraser, därför ska vi nu titta närmare på 

delmålen i handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken, för att närmare studera hur arbetet 

med de två strategierna för kvinnors ökade rättigheter och egenmakt är tänkt att gå till. 

 

Hur arbetet med rättigheter är tänkt att gå till 
I handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken så finns det två delmål med direkt koppling till 

begreppet rättigheter, delmål ett angående kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna, samt delmål sex gällande sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Sedan 

finns även delmål två som handlar om frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, där kopplingen till 

begreppet rättigheter blir tydligare när vi ser till fokusområdet för år 2016 som handlar om att 

bekämpa, och motverka straffrihet för, det könsrelaterade och sexuella våldet mot kvinnor och flickor 

i konflikt- och postkonfliktsituationer (Utrikesdepartementet 2015, 4). Till varje delmål hör en 

beskrivning, formulerad i punktform, om hur dessa delmål ska uppnås. Vi ska nu gå igenom dessa för 

att se hur det är tänkt att den feministiska utrikespolitiken ska arbeta med begreppet rättigheter för 

att kvinnor ska uppnå större egenmakt. 

 

Stärkt rätt för kvinnors tillgång till resurser, är något som vi ovan konstaterat att Wallström ofta 

framhåller i sina tal. Vid en första titt på beskrivningarna av de tre delmålens respektive fokusområde, 

så framträder detta dock inte lika tydligt. Vi får emellertid komma ihåg att vi tog upp och diskuterade 

detta område under det förra avsnittet, resurser, och därför kommer vi inte lägga så stort utrymme på 

att analysera det här. Vi vill ändå påpeka att delmål sex framhåller vikten av ”en ökad tillgång till allsidig 

sexualundervisning, preventivmedel och rådgivning” (Ibid, 11), som kan ses som en ambition som 

syftar till att både öka kvinnors tillgång till dessa resurser, men även stärka deras möjlighet till 

aktörskap och att själva bestämma över sin egen kropp. 

 

Just aktörskap är ett centralt begrepp för beskrivningarna av de delmål som är kopplade till rättigheter. 

Det finns en tydligt uttalad ambition att motverka handlingar och strukturer som begränsar kvinnors 

aktörskap, framförallt läggs det tonvikt på arbetet med att motverka sexuellt och könsbaserat våld 
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(Utrikesdepartementet 2015, 5-7). I exemplen för hur detta ska göras så framträder olika tänkta 

tillvägagångssätt. En är, som vi redan har konstaterat, införandet av formella institutioner som 

förbjuder vissa praktiker och handlingar. Bl.a. ska utrikesförvaltningen samverka med ICC för att 

”motverka straffrihet för könsrelaterat och sexuellt våld” (Ibid, 6), samt samarbeta med andra stater 

för att ”öka nationell kapacitet att utreda och lagföra sexuellt och könsrelaterat våld” (Ibid, 7). Den 

feministiska utrikespolitiken har således identifierat sexuellt och könsrelaterat våld som något som 

begränsar kvinnors handlingsutrymme och egenmakt, och för att stärka kvinnors aktörskap är det 

således ett högt prioriterat mål att få bukt på det könsbaserade våldet. Om vi betraktar utdragen från 

handlingsplanen ovan så verkar det, liksom vi tidigare såg i avsnittet gällande resurser, finnas en tanke 

om att skärpta formella institutioner ska krympa spelrummet för de informella och ”tvinga” dem att 

bli kompletterande eller stöttande till de formella. 

 

För det är tydligt att den feministiska utrikespolitiken förstår våld, eller mäns våld mot kvinnor, som 

någonting som är rotat i informella institutioner. Detta eftersom delmålens beskrivningar ofta 

framhåller vikten av att jobba för att ändra normer och diskurser: ”[u]trikesförvaltningen ska motverka 

normer och attityder som försvårar flickors och unga människors tillgång till sexuella och reproduktiva 

rättigheter” (Ibid, 10), liksom de ska, ”genom aktiva dialoger respektive styrelseroller inom FN-

systemet och andra internationella forum, verka för uppfyllande av de sexuella och reproduktiva 

rättigheter som är relevanta för respektive organ” (Ibid), samt ”stödja initiativ för övergångsrättvisa 

med ett Jämställdhetsperspektiv” (Ibid, 6). 

 

För att få bukt på det könsbaserade våldet och ändra på normer och strukturer så vill 

utrikesförvaltningen involvera män och pojkar för att jobba mot destruktiva maskuliniteter: 

”[u]trikesförvaltningen ska involvera män och pojkar i arbetet och motverka destruktiva maskuliniteter 

(Ibid), de ska även ”uppmärksamma kopplingen mellan konflikt och ökat könsrelaterat våld i hemmet 

och verka för att involvera män och pojkar i det förebyggande arbetet (Ibid, 5). Den feministiska 

utrikespolitiken vill alltså jobba med normerna kring maskulinitet, för att minska våldet och öka 

kvinnors handlingsutrymme och egenmakt. I detta arbete framhåller man vikten av att jobba med flera 

olika samarbetspartners, både i bilaterala och multilaterala samarbeten, man vill bl.a. ”stödja både 

internationella och nationella/lokala aktörer, inklusive civilsamhällesorganisationer, som arbetar mot 

våldsbejakande extremism, radikalisering, rekrytering och destruktiva maskuliniteter” (Ibid, 6). Det är 

inte helt tydligt vad arbetet mot destruktiva maskuliniteter konkret ska bestå av. Stort fokus läggs på 

att man vill lyfta dessa frågor inom olika forum och på olika nivåer. Det framstår därför som att den 

främsta strategin för arbetet är att skapa en diskurs kring dessa frågor, för att kunna ifrågasätta och 
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ändra de institutioner och normer som styr individers uppfattning om vad maskulinitet är. Detta syftar 

till att individer ska få möjlighet att se nya, alternativa, valmöjligheter i sin vardag. Förhoppningen 

skulle då vara att fler individer (män) väljer att agera annorlunda, vilket i sin tur skulle förstärka den 

institutionella och strukturella förändringsprocessen. Frågan här blir hur pass enkelt detta kan ske, är 

det bara att prata om destruktiva maskuliniteter i olika forum för att normer och institutioner ska 

ändras, eller är förändringsprocessen mycket mer komplicerad än så? Vi ämnar återkomma till den 

frågan i vår diskussion. 

 

En liknande, diskursbaserad, strategi framträder när vi tittar närmare på arbetet med SRHR, 

”Utrikesförvaltningen ska i den bilaterala dialogen särskilt agera för att flickors och unga människors 

sexuella och reproduktiva rättigheter stärks, och som ett led i det erbjuda plattformar för dialog och 

strategiskt erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer” (Utrikesdepartementet 2015, 11, 

undertecknads kursivering). I handlingsplanen kallar de själva kvinnors SRHR för ”motvindsfrågor” 

(Ibid, 10) och pratar om att det ”normativa ramverket” måste stärkas (Ibid). Återigen verkar syftet här 

vara att påverka diskursen och därigenom de strukturer och institutioner som begränsar individers 

valmöjligheter. 

 

För att sammanfatta den feministiska utrikespolitikens arbete med begreppet rättigheter som ett 

medel för att ändra maktstrukturer, så kan vi konstatera att ett stort fokus ligger på arbetet med att 

ändra informella institutioner. Arbetet är främst tänkt att bedrivas genom att skapa nya diskurser som 

visar individer att det finns alternativa valmöjligheter, samt uppmuntrar dem att välja dessa. Detta är 

i sin tur tänkt att förstärka den institutionella och strukturella förändringsprocessen. Ett annat 

tillvägagångssätt är även att skärpa formella institutioner för att ge mindre utrymme till de informella. 

Vi har även kunnat notera att ett stort fokus lagts vid negativt aktörskap, i betydelsen att man vill 

motverka strukturer så som exempelvis könsbaserat våld, som begränsar kvinnors aktörskap och 

egenmakt. Vi frågar oss vilken roll som kvinnors positiva aktörskap är tänkt att ha i den feministiska 

utrikespolitikens arbete med att stärka kvinnors egenmakt. Därför ämnar vi särskilt studera detta, när 

vi nu går över till att titta närmare på begreppet representation. 

 

Representation 
Det tredje förhållningssätt som ska genomsyra den feministiska utrikespolitiken är representation. 

Wallström förklarar att man fokuserar på detta begrepp därför att kvinnors ökade deltagande i 

fredsförhandlingar, regeringsarbete och inom ekonomin, är ett nödvändigt villkor för att kunna uppnå 
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jämställdhet (Wallström 2015a). Kvinnors ökade deltagande förstås alltså som en förutsättning för att 

män och kvinnor ska ha samma makt att forma sina samhällen och liv.  

 

Hon understryker att begreppet representation även inbegriper att ha inflytande över agendan 

(Wallström 2014). Hon fortsätter sedan med att ta upp exempel på kvinnors underrepresentation: 

”From 1992 to 2011, fewer than 4 per cent of signatories of peace agreements, and less than 10 per 

cent of peace negotiators, were women” (Wallström 2015a). I anslutning till detta nämner hon även 

att utav 585 förhandlade fredsavtal mellan 1990 och 2010, så var det endast 92 stycken som innehöll 

referenser till kvinnor (Ibid).  

 

Här gör hon således en implicit koppling mellan deskriptiv och substantiell representation, dvs. att hon 

låter förstå att ifall fler kvinnor var inblandade i fredsförhandlingsprocesser, så skulle det påverka 

avtalens innehåll och fler av dem skulle innehålla referenser till kvinnor. Huruvida ”en kritisk massa” 

av proportionen kvinnor i ett beslutsforum gör att de får mer inflytande över agendan, är en fråga som 

länge granskats inom feministisk institutionalism. Enligt Susan Franceschet så finns det en växande 

konsensus om att det är problematiskt att bara fokusera på antalet kvinnor i dessa forum, när man vill 

förstå hur kvinnor får större inflytande över agendan (Franceschet 2011, 61). Därför ämnar vi i detta 

avsnitt titta på om det fortsatt görs en oproblematiserad koppling mellan de två formerna av 

representation. Wallström slår i samma tal fast att det endast är genom kvinnors aktiva deltagande 

inom olika nivåer av beslutsfattande som vi kan transformera agendan så att kvinnors intressen och 

behov verkligen reflekteras och adresseras (Wallström 2015a), vilket tyder på en förståelse för att 

sambandet inte är okomplicerat. 

 

I sina tal menar Wallström således dels att kvinnors deltagande i sig, dvs. deras deskriptiva 

representation, är viktigt för att uppnå jämställd makt och dels att kvinnors ökade deltagande 

transformerar agendasättningen, alltså att ökad deskriptiv representation leder till ökad substantiell 

representation. Dessa två antaganden återspeglas i beskrivningarna av de två delmål i handlingsplanen 

för feministisk utrikespolitik som är kopplade till representation, delmål tre om kvinnors medverkan i 

att förebygga och lösa konflikter, och i att bygga fred efter konflikt, samt delmål fyra angående kvinnors 

politiska deltagande och inflytande inom alla samhällsområden (Utrikesdepartementet 2015, 4). När 

vi nu tittar närmare på hur den feministiska utrikespolitiken kopplar ihop begreppet representation 

med kvinnors ökade valmöjligheter och egenmakt, så grupperar vi vår analys utifrån dessa antaganden. 
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Hur arbetet med deskriptiv representation är tänkt att gå till 
Så kvinnors representation ses som ett nödvändigt villkor för att uppnå jämställd makt, varför det är 

viktigt att öka kvinnors deltagande i forum där viktiga samhällsbeslut tas. Detta är ett intuitivt 

resonemang, för att kvinnors makt att forma sina samhällen och liv ska öka, så måste de ha tillträde 

till de forum där beslut som formar deras samhällen tas. Representation är i det här sammanhanget 

således en förutsättning för att kvinnor ska kunna ha inflytande över hur samhället utformas. En 

kontextuell förståelse av makt implicerar även att kvinnors underrepresentation beror på strukturella 

hinder, snarare än en brist på motivation hos kvinnor som individer. Alltså en tro om att 

maktförhållanden på strukturell nivå medför att kvinnor som grupp generellt saknar de resurser som 

krävs för att ställa upp till val och slutligen bli valda, antingen ekonomiska resurser i form av pengar, 

eller sociala i form av kontaktnät.  

 

Så individer kan sakna resurser för att komma i fråga som representant, och när en stor grupp individer 

(kvinnor) saknar dessa så kan det vara orsakat av en strukturell snedvridning. Strukturer kan även 

påverka vilka erfarenheter som det upplevs som viktiga att ha representerade. Så om den feministiska 

utrikespolitiken anser att kvinnors underrepresentation beror på strukturella maktobalanser, så bör 

det finnas en strategi för hur man på institutionell nivå ska underlätta för kvinnor att ställa upp och bli 

valda. I handlingsplanen för feministisk utrikespolitik står det bl.a. att ”Utrikesförvaltningen ska driva 

frågor om kvinnors politiska deltagande i den Internationella dialogen för fredsbyggande och 

statsbyggande” (Utrikesdepartementet 2015, 8). Detta tyder på att de vill arbeta på institutionell och 

strukturell nivå för att påverka diskursen gällande freds- och statsbyggande så att kvinnors deltagande 

ska ses som något väsentligt för denna process. Ett exempel på hur frågan ska lyftas ges i 

handlingsplanen som slår fast att ”Sverige ska stå värd för ett högnivåmöte om kvinnors deltagande i 

fredsprocesser och medling under senhösten 2015” (Ibid, 7).  

 

Exakt hur kvinnors deltagande ska öka förblir otydligt. Ska de kvoteras in, och är det i så fall fråga om 

formella eller informella kvoteringar? Eller handlar det mer om ett normativt arbete, som syftar till att 

kvinnors erfarenheter ska uppvärderas så att deras deltagande efterfrågas? I och med att detta inte 

tydligt uttalas så skulle det kunna tolkas som att strategin mer berör normer och informella 

institutioner, snarare än formella, då formuleringar som ”verka för” och ”synliggöra” (Ibid, 8) tyder på 

detta. Eftersom det är svårt att dra några definitiva slutsatser om strategin utifrån handlingsplanen så 

är det följaktligen även svårt att bedöma hur den feministiska utrikespolitiken har tänkt sig att öka 

kvinnors deskriptiva representation. 
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Hur arbetet med substantiell representation är tänkt att gå till 
Ifall kvinnors underrepresentation beror på genusstrukturer så skulle kvinnors ökade deskriptiva 

representation till viss del kunna vara ett mål i sig för den feministiska utrikespolitiken, eftersom det 

skulle tyda på att man motverkat strukturer som tidigare begränsat kvinnor från att nå dessa 

positioner. Dock så gör Wallströms tal tydligt att det för den feministiska utrikespolitiken finns 

ytterligare en tanke med att öka kvinnors representation. Nämligen den att kvinnors ökade deltagande 

ska leda till att de får inflytande över agendan (Wallström 2015b). 

 

Tanken är alltså att den ökade deskriptiva representationen ska leda till ökad substantiell 

representation. Så målet för den feministiska utrikespolitiken är inte endast att bereda plats för 

kvinnor i olika beslutsprocesser, utan när kvinnor väl deltar så ska de även ha en inverkan på de beslut 

som fattas, vilka i sin tur formar deras samhällen. Kvinnors deltagande i dessa forum ses alltså som en 

förutsättning, ett medel för att de ska kunna vara med och fatta beslut samt transformerar agendan. 

Detta förutsätter dock att kvinnor kan förvalta den resurs som deras deltagande i processen utgör, och 

att de kan omsätta detta i ett aktörskap, något som inte är helt självklart och som vi även påpekade i 

inledningen till detta avsnitt.  

 

Beskrivningen av handlingsplanens delmål antyder en förståelse för att kvinnors deskriptiva 

representation inte automatiskt innebär ett inflytande över agendan, då delmålen inte enbart har 

fokus på kvinnors tillträde till beslutsforum utan även på deras aktiva aktörskap: ”Utrikesförvaltningen 

ska främja kvinnors deltagande som aktörer i fredsprocesser i de länder som befinner sig i konflikt” 

(Utrikesdepartementet 2015, 7), samt ”stärka kvinnors och flickors aktörskap, inklusive genom att 

främja deras rätt och möjligheter att organisera sig i civilsamhällesorganisationer, synliggöra dem som 

aktörer och erbjuda forum där de kan göra sin röst hörd” (Ibid, 8). 

 

Den feministiska utrikespolitiken har alltså identifierat att kvinnors aktörskap är viktigt för att de ska 

kunna förvalta sitt deltagande inom olika beslutsforum. Samtidigt så förblir det aningen oklart hur 

detta ska göras, handlar det om att stärka kvinnors positiva aktörskap, eller motverka mäns och 

strukturers negativa aktörskap? Den strategi som presenteras verkar mest beröra kvinnors positiva 

aktörskap, där ett exempel på åtgärd är att ”stödja kvinnliga ledare, kvinnorättsaktivister och relevanta 

civilsamhällesorganisationer” (Ibid). I vilken form man ska stödja dem specificerar dock inte 

handlingsplanen. 

 



 
 

29 

 

Så målet för den feministiska utrikespolitiken är att stärka kvinnors makt genom att ge dem tillträde 

till forum och processer där beslut fattas, samt stödja deras aktörskap så att de kan använda sitt 

deltagande till att transformera agendan. Tanken med kvinnors deltagande är alltså till viss del att de 

ska uppnå något. Vad detta något är, uttrycker ibland ministrarna i sina tal: ”Kvinnors aktiva deltagande 

i fredsprocesser har t.ex. visat sig vara en starkt bidragande faktor till om freden blir permanent eller 

inte” (Lövin 2015). Här anspelar biståndsminister Lövin på att kvinnor kan ha andra erfarenheter än 

män och därför kanske värderar vissa saker annorlunda än män. Här finns alltså en tanke, att om 

kvinnor ges möjlighet att vara med och fatta beslut, så kommer de att välja annorlunda än män, 

eftersom de har andra erfarenheter. Citatet ovan antyder tanken om att ifall kvinnor i större 

utsträckning deltog aktivt i fredsprocesser, så skulle detta leda till stabilare fred. 

 

Oavsett hur det ligger till med detta, så väcker det frågor rörande den tredje dimensionen av ett val, 

åstadkommanden. Alltså huruvida resultatet av våra val blev så som vi hade föreställt oss dem. Det är 

oftast utifrån våra åstadkommanden som vår förmåga att välja, dvs. vår egenmakt blir utvärderad. För 

att kunna utvärdera det åstadkomna, så måste vi dock känna till individens preferenser, önskningar 

och mål. Så vem kan bedöma någons åstadkomanden, förutom individen själv? Ifall kvinnors ökade 

deltagande i fredsprocesser inte leder till fred, eller om deras närvaro i nationella parlament inte leder 

till transformation av agendan, betyder det att deras möjlighet att påverka beslutsprocessen varit 

kringskuren, eller innebär det endast att de har prioriterat något annat, utifrån sina individuella 

preferenser? 

 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att målet för den feministiska utrikespolitikens arbete med 

representation är att öka kvinnors deltagande inom viktiga beslutsforum, samt att detta ska resultera 

i en transformerad agenda. Strategin för att uppnå detta formuleras i termer av att 

utrikesförvaltningen ska ”synliggöra” kvinnor som aktörer, samt ”erbjuda forum” där de kan göra sin 

röst hörd. Hur detta konkret ska gå till uttrycks dock inte. För att kvinnor sedan ska kunna förvalta sitt 

deltagande med ett aktivt aktörskap, så finns det en ambition att stödja kvinnors positiva aktörskap, 

hur exakt detta ska göras förblir dock oklart. Slutligen så framträder en förhoppning hos regeringen, 

om att kvinnors aktiva deltagande ska transformera agendan och i längden resultera i bl.a. stabilare 

fred. Detta väcker funderingar kring vem som slutligen avgör att kvinnors egenmakt har ökat, 

kvinnorna själva, eller den feministiska utrikespolitiken.
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Diskussion 

Vi inledde denna studie med att fråga oss hur, dvs. inom vilka nivåer och dimensioner samt med hjälp 

av vilka strategier, som den feministiska utrikespolitiken har tänkt ändra på rådande maktförhållanden. 

Annorlunda uttryckt, hur tänker sig den feministiska utrikespolitiken att förändringsprocessen för 

ändrade maktförhållanden ska ske? 

 

I vår analys har vi nu studerat de tre begreppen resurser, rättigheter och representation, just för att se 

hur regeringen tänker sig att arbetet med dessa tre förhållningsätt, som ska genomsyra hela deras 

verksamhet, är tänkt att leda till ändrade maktförhållanden. Vi har dels tittat på visionerna för 

respektive begrepp, dvs. att vi har identifierat hur arbetet med dem passar in i den feministiska 

utrikespolitikens tänkta förändringsprocess. Sedan har vi tittat på beskrivningarna till handlingsplanens 

sex delmål, för att se hur den feministiska utrikespolitiken vill gå till väga för att skapa, eller förstärka 

denna process, alltså vilka strategier som finns.  

 

Utifrån Kabeers modell för stärkt egenmakt, lätt modifierad med avseende på formella och informella 

institutioner, så har vi under arbetets gång kunnat konstatera att den feministiska utrikespolitiken ser 

processen för stärkt egenmakt som något som sker inom flera nivåer och dimensioner. De tre R:n berör 

tillsammans samtliga nivåer och dimensioner som vi tittat på. Regeringens tanke verkar vara att 

ändringar och åtgärder på en nivå får effekter även inom övriga nivåer. Lagar ska stärka kvinnors rätt 

till resurser och jämställdhetsanalyser ska säkra att genusstrukturer inte snedvrider tillsynes neutrala 

resursfördelningar. Skärpta lagar och en ändrad diskurs kring bl.a. maskulinitet ska motverka det 

könsbaserade våldet, en negativ form av aktörskap, vilket ska ge kvinnor större möjlighet att utnyttja 

sitt positiva aktörskap. Vi förstår det som att tanken är att när kvinnor på individnivå i större 

utsträckning får möjlighet att välja och fatta viktiga beslut rörande sina liv, så ska det också förstärka 

den institutionella förändringsprocessen, med ändrade normer, praxis och lagar. Detta ska i sin tur få 

effekt på strukturell nivå, med ändrade genusstrukturer och maktbalanser, vilket sedermera resulterar 

i minskade snedvridningar på institutionell nivå osv. 

 

Här framträder en tydlig logik för hur institutionella förändringar är tänkta att bidra till en 

självförstärkande process, som involverar samtliga nivåer och dimensioner och som resulterar i 

kvinnors stärkta egenmakt. För när vi tittar på de strategier som presenteras i handlingsplanen, så är 

det just åtgärder på institutionell nivå som framstår som varande den feministiska utrikespolitikens 
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utpräglade fokus. Vi tolkar det som att det är utifrån åtgärder på denna nivå som hela 

förändringsprocessen är tänkt att utgå. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att förstå och beskriva den feministiska utrikespolitikens tänkta 

process för ändrade rådande maktförhållanden, för att på så sätt underlätta framtida granskning och 

studier av denna. Huvudmålet har inte varit att externt kritisera den tänkta processen, eller att 

ifrågasätta dess mål om att män och kvinnor ska ha samma makt. Efter att ha analyserat regeringens 

vision och strategi för arbetet med de tre R:n, så finns det dock vissa aspekter av processen som vi 

finner något oklara, eller värda att diskutera vidare. Därför ämnar vi nu ta upp följande punkter för 

kort diskussion: Institutionella förändringar och dess tänkta effekter, kopplingen mellan resurser och 

aktörskap, samt vad kvinnors stärkta egenmakt är tänkt att leda till. 

 

Ett första sådant steg handlar om institutionella förändringar och dess tänkta effekter. Vi har redan ett 

flertal gånger konstaterat att mycket av den feministiska utrikespolitikens åtgärder verkar vara 

koncentrerade till denna nivå. Exempelvis kunde vi i avsnitten om resurser och rättigheter se förslag 

om att öka kapaciteten att lagföra sexuellt och könsbaserat våld (Utrikesdepartementet 2015, 7) samt 

att utrikesförvaltningen ska verka för avtal som stöder kvinnors rättigheter (Ibid, 9), vilket är två fall av 

skärpta formella institutioner, med syftet att minska spelrummet för informella. I avsnittet om resurser 

låg även stort fokus vid jämställdhetsanalyser, som syftar till att identifiera och motverka institutionella 

snedvridningar, oftast informella sådana. En annan strategi som ska påverka institutioner är arbetet 

med normativa diskurser, bl.a. med att motverka destruktiva maskuliniteter, där syftet är att skapa 

alternativa valmöjligheter. Slutligen så var det under avsnittet representation aningen oklart huruvida 

strategin för att öka kvinnors representation var att genomföra insatser på institutionell nivå 

(exempelvis kvotering) eller om det även här rörde sig om att ändra diskursen. 

 

Så förutom gällande begreppet representation, så är det väldigt tydligt på vilken nivå som åtgärderna 

ska genomföras, samt vad resultatet förväntas bli. Vi har i denna uppsats främst ägnat oss åt att 

klargöra dessa åtgärder, samt att förstå deras logik och syfte. Vi har hittills endast kortfattat 

problematiserat dessa åtgärder, och har istället koncentrerat oss just på att förstå deras logik. Viktigt 

är dock att lyfta fram att denna process inte är så enkel som den framstår ovan. Interaktionen mellan 

formella och informella institutioner är en komplicerad process, som det är svårt att ha kontroll över. 

Under vår analys har vi kunnat slå fast att den feministiska utrikespolitiken önskar jobba med båda 

dessa i kombination för att få till förändringar och även om vi, utifrån Helmke och Levitskys 
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kategorisering av formella och informella institutioners samspel, anser detta vara en nyckelfaktor för 

att lyckas med deras förändringsarbete, så är det ingen garanti för framgång. 

 

Utifrån vår analys är det väldigt svårt att dra några slutsatser om vilka framgångar och resultat som 

den feministiska utrikespolitikens arbete med institutioner kommer att få. Främst för att detta inte har 

varit denna uppsats syfte, men även för att det material vi i denna uppsats har utgått ifrån inte gör det 

möjligt att dra sådana slutsatser. Handlingsplanen, och ministrarnas tal, säger oss mycket om vad den 

feministiska utrikespolitiken ska uppnå, samt med hjälp av vilka förändringar som detta ska lyckas. Det 

är dock mycket vagare uttryckt hur man ska lyckas få dessa förändringar till stånd. Detta har gjort att 

vi i denna uppsats har kunnat granska den inneboende logiken i den feministiska utrikespolitikens 

förändringsprocess, men inte kunnat uttala oss så mycket om dess möjliga framtida framgångar. 

 

Det står klart att det är ett svårt arbete att ändra existerande institutioner, normer och diskurser. 

Möjligen kan detta arbetes svårighet illustreras av den debatt som följde bara av beslutet att kalla 

utrikespolitiken för ”feministisk” snarare än ”jämställd” eller ”värderingsstyrd” (Halkjaer 2015). Med 

tanke på svårigheterna med att förankra stödet för detta enda ord, så kan vi föreställa oss 

svårigheterna med att ändra destruktiva maskuliniteter genom normerande diskurs, även om vi här 

som sagt inte gör några bedömningar av möjligheten att lyckas. 

 

Ett annat sådant steg, där regeringens tänkta strategi är aningen oklar, gäller hur tillgången till resurser 

ska omsättas i ett aktörskap på individnivå. I avsnittet om resurser konstaterade vi ett fokus på arbetet 

för att säkra just kvinnors tillgång till resurser, när vi sedan tittade närmare på begreppet rättigheter 

så var det arbetet mot mäns negativa aktörskap som det fokuserades på. I avsnittet som avhandlade 

begreppet representation så var det visserligen kvinnors positiva aktörskap som framhölls, dock så var 

det svårt att urskilja några konkreta åtgärder för att främja detta. Förutom olika formuleringar om att 

utrikesförvaltningen ska arbeta för att ”främja kvinnors deltagande som aktörer” 

(Utrikesdepartementet 2015, 7), så låg fokus främst på att öka kvinnors deltagande i olika 

beslutsforum. Även om kvinnors deltagande i dessa forum kan anses vara en väldigt viktig komponent 

i processen för kvinnors ökade egenmakt, så anser vi att detta snarare hör till dimensionen resurser än 

aktörskap. Detta eftersom kvinnors deltagande i dessa forum främst är att betrakta som en 

förutsättning och inte som en del av processen för att kunna fatta viktiga beslut rörande deras liv och 

samhällen.  

 



 
 

33 

 

Eftersom tillgång till resurser inte automatiskt betyder att individens aktörskap och egenmakt stärks, 

så är resursers omsättning i aktörskap ett centralt steg i processen för stärkt egenmakt. När 

handlingsplanen förblir vag om hur kvinnors aktörskap ska stärkas konkret (med hjälp av 

formell/informell kvotering? Normerande diskurs?) så fortsätter även kopplingen mellan resurser och 

aktörskap vara svag. Vi menar inte att regeringen inte lägger någon vikt vid dimensionen resurser, 

eftersom ett av deras tre förhållningssätt handlar om just resurser så är det tydligt att de anser det 

vara en viktig del av deras arbete för att stärka kvinnors egenmakt. Det vi undrar över är hur den 

feministiska utrikespolitiken tänker sig att arbetet med resurser ska leda till ökat aktörskap och ökade 

valmöjligheter. Det är möjligt att det finns en tanke om hur denna koppling ser ut, men efter att ha 

studerat handlingsplanen samt ministrarnas tal, så förblir den svävande. Eftersom det är 

kombinationen av resurser och aktörskap som utgör det som Sen kallar för individers förmågor, eller 

potential för att leva de liv de vill (Kabeer 2001, 21), så vore det motiverat att ha en tydligare 

beskrivning av denna koppling, i ett dokument som handlar om stärkt egenmakt. 

 

Så länge kopplingen förblir ospecificerad så är vår tolkning att den feministiska utrikespolitiken relativt 

oproblematiskt ser ökad tillgång till resurser som en automatisk ökning av individers aktörskap. Ifall 

detta är fallet så skulle det kunna leda till åtgärder som satsar oproportionerligt mycket på just kvinnors 

ökade tillgång till resurser, utan att det får önskad effekt på kvinnors aktörskap och egenmakt. Därför 

vore det intressant att gå vidare med att närmare studera annat material, för att förstå hur regeringen 

ser på kopplingen mellan resurser och aktörskap, detta har dock inte rymts inom ramen för denna 

studie. 

 

Slutligen finns det ett annat steg i den feministiska utrikespolitikens process för stärkt egenmakt som 

är värt att diskutera närmare, nämligen dimensionen åstadkommanden. Regeringens övergripande 

mål är att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina samhällen och liv” 

(Utrikesdepartementet 2015, 3). Tidigt så kopplas detta övergripande mål ihop med övriga 

utrikespolitiska mål, då Wallström, Lövin och Damberg slår fast att kvinnors och mäns likvärdiga makt 

är en förutsättning för att kunna uppnå övriga utrikespolitiska mål så som fred, säkerhet och hållbar 

utveckling (Ibid). Kvinnors stärkta egenmakt betraktas således till viss del som ett medel för att uppnå 

de utrikespolitiska målen. 

 

I denna uppsats har vi inte fokuserat på att studera den tänkta kopplingen mellan kvinnors stärkta 

egenmakt och uppfyllelsen av de utrikespolitiska målen, eftersom vi ansett att denna legat utanför den 

centrala processen för stärkt egenmakt. Detta då processen för stärkt egenmakt går ut på att individen 
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själv sätter upp sina mål och agerar utifrån dessa, varför vi i denna undersökning inte kunnat förutsätta 

att dessa mål skulle handla om just fred, säkerhet och hållbar utveckling. Det är dock värt att notera 

att ministrarna, i handlingsplanen för feministisk utrikespolitik, redan i förordets första stycke framför 

instrumentalistiska argument till varför det är viktigt att män och kvinnor ska ha samma makt, snarare 

än att stanna vid ett rättviseargument (Utrikesdepartementet 2015, 3). För den feministiska 

utrikespolitiken så är det således en central tanke att stärkt egenmakt ska resultera i fred, säkerhet 

och hållbar utveckling.  

 

Vi kopplar ihop detta med vad vi såg under avsnittet representation, där utrikesministern uttryckte en 

förhoppning om att kvinnors representation skulle transformera agendan (Wallström 2015a). Tanken 

verkar vara att kvinnor ska använda sin stärkta egenmakt till att sträva efter fred, säkerhet och hållbar 

utveckling. Som vi redan har påpekat så väcker det frågor kring vem och vad som avgör att den 

feministiska utrikespolitiken resulterat i stärkt egenmakt. Är det Sveriges regering som sätter upp 

dessa kriterier, eller de som processen berör? För att bättre förstå hur regeringen resonerat kring detta 

så skulle denna koppling behöva studeras närmare, det har dock inte varit möjligt inom ramen för det 

här arbetet. 

 

Slutsats 

Vi har i detta arbete studerat regeringens vision för vad den feministiska utrikespolitiken ska 

åstadkomma och hur, framförallt har vi koncentrerat oss på de tre R:n för att förstå hur regeringen vill 

jobba med dessa. Vårt mål har varit att förstå hur det är tänkt att den feministiska utrikespolitiken ska 

ändra på rådande maktförhållanden. Utifrån regeringens övergripande mål om att ”kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma sina samhällen och liv” (Utrikesdepartementet 2015, 3), samt de sex 

delmålen för hur utrikesförvaltningen ska stärka kvinnors och flickors resurser, rättigheter och 

representation, så slöt vi oss till att regeringen framförallt vill stärka kvinnors egenmakt för att uppnå 

det övergripande målet. Men vi såg även att de har en kontextuell förståelse av makt och vill jobba 

med att ändra de sammanhang där vi människor lever och agerar. 

 

Den centrala frågan var dock hur de har tänkt sig att påverka den kontextuella makten samt att stärka 

kvinnors egenmakt. För att studera detta så utgick vi från Kabeers modell över processen för att stärka 

individers egenmakt. Vi definierade egenmakt som förmågan att självständigt kunna välja, och fatta 

beslut som rör viktiga aspekter av ens liv. Sedan konstaterade vi att processen för att öka individers 
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valmöjligheter kan ske inom tre dimensioner, resurser, aktörskap och åstadkommanden och att 

individers tillgång till dimensionerna, samt deras möjlighet att utnyttja dessa, inte enbart avgörs på 

individnivå utan att även processer på institutionell och strukturell nivå spelar in. Som komplement till 

Kabeers modell så valde vi att på institutionell nivå även skilja på formella och informella institutioner. 

Genom att utgå från detta teoretiska ramverk så hoppades vi fånga komplexiteten hos begreppet 

egenmakt och kunna se om regeringen tänkt jobba med alla dimensioner och nivåer, eller om de tänkt 

att förändring inom en dimension eller nivå automatiskt ska leda till förändring inom en annan. 

 

I analysen av de tre R:n, så kunde vi se att regeringen förstår stärkt egenmakt som en självförstärkande 

process som sker simultant på flera nivåer. Vi såg även att deras strategier omfattar alla tre 

dimensioner som utgör ett val, resurser, aktörskap och åstadkommanden. När vi sedan studerade hur 

utrikesförvaltningens arbete var tänkt att gå till, så kunde vi se ett fokus på åtgärder inom den 

institutionella nivån. En tydlig ambition var att påverka informella institutioner, endera genom att 

skärpa formella institutioner för att ge mindre utrymme åt de informella, eller med hjälp av att 

genomföra jämställdhetsanalyser för att identifiera och kompensera för strukturella snedvridningar. 

En annan strategi för att komma åt dessa snedvridningar var även att lyfta dessa frågor inom olika 

forum, med förhoppningen om att lyfta medvetenheten samt ändra diskursen. 

 

Vi har kunnat konstatera att det i handlingsplanen påtalas att man vill arbeta för att uppnå förändring 

inom alla nivåer och dimensioner, dock har det inte alltid varit lika tydligt hur arbetet ska gå till, eller 

hur exakt man tänker sig att kopplingarna mellan de olika dimensionerna konkret ser ut. Eventuellt 

skulle detta kunna leda till att åtgärder lyckas med att stärka kvinnors möjlighet att använda sig av 

vissa dimensioner, utan att deras egenmakt nödvändigtvis stärks. Därför vore det intressant att gå 

vidare med att undersöka exakt hur regeringen tänker sig att ökad tillgång till resurser på individnivå 

ska omsättas i ett stärkt aktörskap, samt att studera hur den feministiska utrikespolitiken tänker sig 

att stärkt egenmakt för kvinnor ska resultera i fred, säkerhet och hållbar utveckling.
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