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Abstract 

In the year of 2014, the new Swedish government declared itself as the world’s first 

feminist government. This thesis aims to study the Swedish foreign policy and thus to 

investigate if the declared feminist foreign policy has resulted in a changed foreign policy. 

By using two feminist theories; radical feminism and liberal feminism, the study’s 

purpose is to do a critical comparison between the governmental administration of Fredrik 

Reinfeldt in the years of 2010-2014, with the administration of Stefan Löfven between 

2014-2018. After a recently finished first term of the feminist policy, the subject of this 

study is interesting in the perspective of evaluation. To investigate if the policy by fact 

has changed, a qualitative textual analysis will be used. Further, to analyze the foreign 

policy, foreign declarations from all years between 2011-2018 will constitute the 

material. In summary, the result demonstrates that a change in policy has appeared and 

can further be ascertained. Both administrations show clear features of liberal feminism. 

However, during the last term, between 2014-2018, the governmental policy has shown 

tendencies of more radical feminist elements. Although the world’s first feminist 

government has received great attention, the future of the feminist foreign policy is still 

indeterminate. 
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1 Inledning 
När Sverige fick en ny statsminister efter riksdagsvalet år 2014 deklarerade Stefan Löfven 

sin regering som världens första feministiska regering. Det är en regering som menar att 

jämställdhet ska, och måste, genomsyra samhället och politiken. Sålunda för att ge 

kvinnor och män samma makt att forma sina liv och sitt samhälle, både nationellt och 

internationellt. Därför ska alla beslut och all resursfördelning grundas i ett 

jämställdhetsperspektiv (Regeringen, 2018a). Ett av de politikområden som fått extra 

uppmärksamhet både nationellt och internationellt är den feministiska utrikespolitiken. 

Grundad i ett antal olika mål syftar den till att ge kvinnor och män samma möjligheter att 

påverka sina samhällen och liv, inte bara i Sverige utan även i andra delar av världen 

(Regeringskansliet, 2018a).  

 

”Över hela världen är kvinnor förbisedda vad gäller resurser, 

representation och rättigheter. Det är den enkla anledningen till 

att vi driver en feministisk utrikespolitik. Med full kraft, över hela 

världen.” 

(Regeringskansliet, 2018b)  

I The Global Gender Gap Index år 2006 låg Sverige på första plats, och var därmed 

världens mest jämställda land. Tio år senare och två år in i den feministiska 

utrikespolitiken, år 2016, sjönk landets placering till en fjärdeplats (World economic 

forum). Samtidigt möter Sverige kritik från FN:s Kommitté för avskaffande av 

diskriminering av kvinnor (CEDAW), som menar att tydligare strategier behövs för att 

sprida kvinnokonventionen och kvinnors rättigheter i landet, samt för att förändra 

patriarkala strukturer som missgynnar kvinnor (Regeringen, 2016). Även om Sverige har 

varit framgångsrikt och legat i framkant gällande jämställdhet så är utrikespolitik 

historiskt och generellt sett maskulint dominerad. Feministisk teori syftar istället till att 

belysa, och kämpa mot, kvinnors underordnade ställning till män (Heywood, 2014). 

Bakgrunden till det uttalat feministiska inslaget i den svenska politiken grundas i en 

strävan efter att arbeta allt mer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Genom att lägga tydlig 

vikt och fokus vid att integrera ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer, både nationellt 

och internationellt, hoppas regeringen se en förändring (Regeringskansliet, 2018a). I 

handboken för Sveriges feministiska utrikespolitik beskrivs politiken som följande 
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Sveriges utrikespolitik har länge kännetecknats av tydliga 

rättighets- och jämställdhetsperspektiv. Men den feministiska 

utrikespolitiken är en ambitionshöjning. 

(Regeringskansliet, 2018a). 

Även om Sverige har haft inslag av jämställdhet i sin tidigare politik vill Löfvens regering 

nu implementera perspektivet som självklarhet i alla sammanhang, samt göra krafttag för 

en ambitionshöjning. Konkret bygger politiken på att kvinnors och flickors rättigheter, 

representation och resurser ska stärkas utifrån den realitet de lever i (Regeringskansliet, 

2018a).  

 

1.1 Problemformulering 

I september 2018 avslutade Stefan Löfven och hans regering sin första mandatperiod som 

världens första feministiska regering. Fyra år tidigare deklarerade sig regeringen som 

världens första i sitt slag, något som väckte stort intresse och uppmärksamhet. I 

regeringsförklaringen från år 2014 förklarar Löfven hur jämställdhet ska komma att ha 

stort inflytande i det kommande regeringsarbetet. Under den fyra år långa 

mandatperioden har regeringen kommit att förklara närmare vad de menar, och hur de 

arbetar, med den feministiska utrikespolitiken. Utifrån en bakgrund av avslutad 

mandatperiod kan det motiveras utomvetenskapligt och samhälleligt relevant att 

utvärdera politiken, samt att undersöka hur den har utvecklats. Samtidigt kan det även 

motiveras inomvetenskapligt relevant att utvärdera regeringens arbete. Eftersom den 

feministiska regeringen uttryckligen menar sin politik vara mer ambitiös och åsyftar att 

ta krafttag inom området kan både samhället och väljare förvänta sig att en politisk 

förändring sker. En högre ambition kan vidare förväntas efterföljas av en politik som gått 

ett steg längre än tidigare. Därmed är det av betydande intresse att kritiskt undersöka 

huruvida regeringen efter avslutad mandatperiod har levt upp till sin ambition om att 

vidareutveckla svensk utrikespolitik ur ett feministiskt perspektiv. Objektiv utvärdering 

av utlovad politik är således av intresse för både samhällets invånare och ur 

forskningssynpunkt.   

Som först i världen med att uttalat deklarera sig som en feministisk regering, är Löfvens 

regering politiska pionjärer. Med den rollen följer en viktig uppgift att styra inriktning, 

visa vägen och presentera en hållbar och medveten plan och strategi. Det är nu, efter en 
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avslutad första mandatperiod, som politiken på riktigt har chans att få fäste och spridas 

vidare internationellt. Samtidigt är det också en tid där den nya politiken riskerar att 

förkastas om den inte ger tillfredsställande eller trovärdiga resultat. Således är det av 

betydande karaktär hur den banbrytande politiken framställs, fullföljs och utvärderas.  

Det kan även vara relevant att belysa medvetenhet kring vissa utomstående faktorer som 

kan ha en yttre påverkan i sammanhanget. Ett exempel är att Sverige har varit del av FN:s 

säkerhetsråd under den senaste mandatperioden (Regeringen, 2018b). En sådan 

internationell funktion kan bidra till mer medial uppmärksamhet och granskning av den 

egna politiken och landet generellt. Därför kan det motiveras tänkbart att den senare 

regeringen har formulerat sin politik annorlunda, för att påvisa att den feministiska 

politiken inte är substanslös. Samtidigt kan det vara svårt att drastiskt förändra ett lands 

utrikespolitiska hållning under endast en mandatperiod på fyra år. Med det sagt behöver 

inte Regeringen Löfven vara den första regering som inkluderar jämställdhetsmedvetna 

inslag i politiken, utan det kan vara något som successivt vuxit fram genom åren. 

Ytterligare en aspekt som kan påverka resultatet är den ideologiska. De båda regeringarna 

som avses att jämföras förhåller sig relativt polära till olika ideologier, vilket också kan 

påverka deras formuleringar såväl som politiken generellt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida det feministiska perspektivet har 

fått genomslag i den svenska utrikespolitiken. Löfvens regering strävar efter att alla beslut 

ska genomsyras av jämställdhet och könens lika möjligheter att skapa och påverka sina 

egna liv. Samtidigt är det intressant att se till vilken grad den feministiska utrikespolitiken 

förhåller sig till en teoretisk definition av feministisk teori. För att se om det finns en 

tydlig förändring efter den regeringen Löfvens tillträde kommer en jämförelse att göras 

med den tidigare regeringen Reinfeldts utrikespolitik under mandatperioden 2010–2014. 

Även om Reinfeldts regering inte har uttalat sig som feministisk, behöver det inte betyda 

att den förda politiken är helt i avsaknad av ett feministiskt perspektiv. Tvärtom kan det 

göras ett rimligt antagande att vissa liberalfeministiska tendenser återfinns inom 

politiken, utifrån en generell medvetenhet om icke jämställda förhållanden i världen som 

man åsyftar att jobba aktivt med. Vidare kan det också föras ett antagande resonemang 

om liberalfeministiska inslag utifrån den vetskap att Sverige förhåller sig i topp bland 

världens mest jämställda länder. Således framförs en rimlig hypotes att 

liberalfeministiska inslag skall återfinnas i politiken innan år 2014, vilket följaktligen 
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påverkar undersökningens karaktär. Samtidigt, eftersom Löfvens regering uttalat 

deklarerat sig som en feministisk regering, kan det också förväntas att regeringens politik 

ska utvecklas vidare inom området. När det aktivt uttrycks att en mer ambitiös agenda 

ska åtagas, öppnar det också för vidare forskning som undersöker fenomenet i fråga, och 

huruvida en faktisk förändring har skett. Vidare följer de frågeställningar som åsyftar att 

undersöka det konstaterade fenomenet. 

 

• Är det någon skillnad mellan regeringen Löfvens och regeringen Reinfeldts 

utrikespolitik, ur ett feministiskt perspektiv? 

 

• Har Löfvens regering formulerat en utrikespolitik som ger utryck för mer 

radikalfeministiska inslag än regeringen Reinfeldts tidigare utrikespolitik? 

 

 

2 Teori  
Det teoretiska ramverket för studien grundas i feministisk teori, ur perspektivet av 

internationella relationer. Traditionella teorier om internationella relationer fokuserar 

främst på maskulint dominerade institutioner och organisationer. Feministisk teori syftar 

istället till att belysa kvinnans underordnade ställning, och den medföljande kampen 

(Heywood, 2014). Vidare handlar feministisk utrikespolitik inte bara om att belysa 

kvinnors begränsade deltagande i internationell politik, utan också om att uppmärksamma 

staters agerande i fråga om global intersektionalitet och inkludering. En anarkisk 

världsordning kan dock göra det svårt för aktörer att inkludera etiska överväganden i fråga 

om säkerhet. Även om feminism inte är en enhetlig teoribildning så är den kritiska 

uppfattningen om att maskulint kodade institutioner, hierarkier och privilegier påverkar 

den globala ordningen återkommande bland samtliga inriktningar (Aggestam et al, 2018).  

 

Feministisk teori kan delas in i tre vågor. Gradvis har de olika vågorna medfört allt mer 

utvidgade rättigheter och samhällelig inkludering för kvinnor. Den första kännetecknas 

av tydlig liberalfeminism och människors lika värde, oavsett man eller kvinna. Rösträtt 

och barnomsorg är klassiska exempel som gett kvinnan nya möjligheter till karriär och 

politiskt inflytandet. Sexuellt förtryck förekommer som inslag i politiken med andra 

vågens feminism, som vidare karaktäriseras av Carol Hanischs uttryck ”det privata är det 

politiska” från år 1969 (Yu, 2011). Därmed utvecklas radikalfeminismens kamp om att 
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politisera den privata sfären (Heywood, 2017). Begreppet är en historisk konstruktion 

från industrialiseringens tid och bygger på ett patriarkalt förtryck av kvinnan. Den privata 

och den offentliga sfären står i kontrast till varandra. Kvinnan placeras i den privata sfären 

med ansvar över hushåll och familj, medan mannen befinner sig i offentligheten genom 

arbete och politik. Därmed kan den privata sfären även refereras till som ’den kvinnliga 

sfären’, var många kvinnor ofta kände sig fängslade, och som vidare blev ett viktigt 

uttryck i den kvinnliga frigörelsekampen (Vickery, 1993). Den tredje vågen fortsätter som 

en modernare vidareutveckling av den andra vågen. Med fortsatt fokus på att inkludera 

det privata i det publika, och att belysa genus och det socialt konstruerade könet, tar tredje 

vågens feminism ytterligare ståndpunkt. Med startskott under 1900-talets senaste 

decennium har en vidare medvetenhet kring kvinnor som heterogen grupp diskuterats. 

Olika inriktningar har utvecklats för att belysa bland annat låginkomsttagande kvinnor, 

’people of color’ eller transpersoner (Heywood, 2017).  

 

För att granska materialet i undersökningen kommer två inriktningar av feministisk 

teoribildning att användas, liberalfeminism och radikalfeminism. Valet av inriktningar 

grundas i att liberala fri- och rättigheter för kvinnor kan antas vara etablerade inom 

politiken idag, som kontrasteras mot en senare utveckling mot radikalfeminism som 

inkluderar nya och andra typer av värden än tidigare. På så sätt kan undersökningen söka 

svar på huruvida det har skett en förändring mot mer radikalt feministiska inslag i 

politiken. Vidare kan en kritisk reflektion även uppkomma gällande de olika feministiska 

teorier som kommer användas för att jämföra. Det är svårt att mäta graden av feminism 

utifrån två feministiska teorier, eftersom båda i grunden bygger på samma 

världsuppfattning och problem. Till vilken grad de vidare kan anses vara mer eller mindre 

feministiska är en subjektiv fråga. Det kan hävdas att radikalfeminism inte är mer 

feministisk än liberalfeminism utifrån det faktum att de förhåller sig olika i ideologiska 

världsuppfattningar. Samtidigt kvarstår faktum att den senare också är en utveckling, som 

från början grundat sig i liberala rättigheter och som sedan utvecklats vidare. Följaktligen 

kan radikalfeminismen ändå hävdas vara mer feministisk eftersom den fortsatt kampen 

om kvinnors rättigheter till en ny nivå. Även postmodern och postkolonial feminism kan 

inkluderas i diskussionen, då de ser till andra typer av kvinnor än den vita västerländska 

kvinnan, som liberalfeminismen vanligtvis sätter i centrum (Steans, 2004). Emellertid kan 

dessa inriktningar motiveras intressanta ur en annan frågeställning, exempelvis hur 
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inkluderande den feministiska politiken faktiskt är. Därav gör de sig inte relevanta i en 

undersökning av aktuell karaktär.  

 

2.1 Liberalfeminism  

Liberalfeminism grundas i den liberala tanken om lika rättigheter och individens förmåga 

till rationellt tänkande och handlande. Den liberalfeministiska inriktningen strävar efter, 

och fokuserar på, kvinnans rättigheter i samhället och att dessa ska vara samma som 

mannens. Samtidigt handlar det inte bara om rättigheter, utan också om möjligheter. 

Kvinnor och män ska båda ha samma möjlighet och tillgång till utbildning och 

ekonomiskt kapital. För att möjliggöra för kvinnors aktiva deltagande i samhället kräves 

det att staten erbjuder metoder som underlättar och avlastar det arbete som kvinnan annars 

själv skulle tvingas vara hemma och göra, exempelvis barnomsorg (Steans, 2004). 

Liberalfeministisk teoribildning en reformistisk inriktning. Syftet är att sträva efter lika 

rättigheter för båda könen genom gradvisa reformer, snarare än att orsaka revolutionära 

politiska och sociala förändringar (Steans, 2004). 

 

Med lika rättigheter och möjligheter menar liberalfeminister att kvinnor, precis som män, 

ska ha samma rätt till utbildning, rösträtt och politiskt deltagande, samt chans till karriär. 

Däremot ska inte fokus ligga vid vilket kön en människa ’tilldelats’, utan vad den 

åstadkommer som individ. Vidare vill liberalfeminister sträva efter att inkludera kvinnor 

i de redan rådande institutioner och strukturer, där det kvinnliga underskottet är stort 

(Heywood, 2014). Kvinnor ska inte behöva utstå förtryck utifrån sitt biologiska kön. En 

mer utbredd representation av kvinnor behövs på avgörande positioner generellt, och i 

synnerhet inom politiken. Däremot läggs inte lika stor vikt vid könsfördelningen i den 

privata sfären, och huruvida arbete och makt förläggs jämställt mellan män och kvinnor i 

hemmet (Heywood, 2017).   

 

2.2 Radikalfeminism  

Radikalfeministisk inriktning bygger också på kvinnans underordnade ställning i 

samhället. Däremot kännetecknas den, till skillnad från liberalfeminismen, som ett mer 

kritiskt perspektiv (Steans, 2004). Till ytterligare skillnad från liberalfeminismen, som 

grundas i den liberalistiska ideologin, har radikalfeminismen konstruerats fristående 

tidigare ideologier. Med diskussionen om kön och genus som uppkom i och med andra 

vågens feminism uppkom även fristående och nytänkande feministiska idéer, bland annat 
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radikalfeminism (Heywood, 2017). Patriarkala strukturer i samhället och kvinnans 

underordning förklaras vidare som roten till alla former av förtryck, vilket också är 

grunden till det socialt konstruerade könet; genus (Steans, 2004).  

 

Ett samhälle är inte jämställt utifrån endast liberala fri- och rättigheter eller möjligheter. 

Radikalfeminister betonar även vikten av att belysa det privata i offentligheten. De 

patriarkala strukturer som tidigare uppmärksammats inom politik och karriärmöjligheter, 

återfinns också starkt förtryckande i alla former av sociala, personliga och sexuella 

sammanhang. I såväl samhälle, som kultur, filosofi och religion framställs kvinnan som 

en passiv roll underordnad mannen (Heywood, 2017). Radikalfeministisk teori beskriver 

samhället som ett politiskt-kulturellt patriarkat, vars kvinnliga förtryck genomsyrar allt 

från familj, hemmet och individen. För att uppnå kvinnlig frigörelse krävs en sexuell 

revolution som bryter gamla strukturer helt och istället skapar nya. Helt nya strukturer 

och institutioner behövs eftersom kvinnan inte ska sträva efter att vara mer som män, eller 

att ta mer plats på den manliga arenan (Heywood, 2017). Istället finns strävan efter en 

kvinnlig kultur och samhällelig struktur med mer feminint kodade värden. 

Radikalfeminister tenderar att ställa sig kritiska till liberalfeminism, eftersom den senare 

förhåller sin kvinnliga befrielse till maskulina värderingar. Kvinnans frigörelse är endast 

så fri som de patriarkala villkoren tillåter. Exempelvis kämpar liberalfeminister för en 

kamp som upprätthåller etablerade manliga värden, som exempelvis konkurrenskraftig 

individualism. Radikalfeminismen förespråkar en motkultur som bygger på feminina 

värden istället för att tävla med män på männens villkor och ’hemmaplan’. På så sätt kan 

patriarkatet konkurreras ut gentemot alternativa ordningar (Steans, 2004).  

 

Radikalfeminismen menar att kvinnor framställs som underordnade mannen, och att 

femininitet är något som tilldelas kvinnan av mannen. Vidare genomsyrar dessa strukturer 

inte bara sociala strukturer, utan även ekonomiska, religiösa och politiska. Förklaringen 

grundas i konstruerade könsroller som tilldelas barn redan i tidig ålder. Enligt 

radikalfeminister är sexuellt förtryck det huvudsakliga förtrycket i samhället, medan 

klasshat och rasism är sekundärt. Det eftersom genus återkommer i alla nationer, 

religioner och grupperingar. För att se en förändring i både samhälls- och 

familjesituationen behövs en revolution. Patriarkala strukturer har skapat våldsamhet, 

skadegörelse och dominans. Därför kräver kvinnlig frigörelse en radikal förändring av 

alla sfärer (Heywood, 2017) 
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3 Metod  
Undersökningen kommer att granska huruvida det har skett en feministisk förändring 

inom svensk utrikespolitik. Utifrån antagandet att svensk utrikespolitik sedan tidigare 

innehåller vissa liberalfeministiska tendenser, tillsammans med uttalandet att den 

feministiska politiken är en ambitionshöjning, utgår i den här studien en hypotes som 

menar att en förändring rimligtvis borde ha skett. Det huvudsakliga intresset för den här 

studien är att se om den uttalat feministiska politiken faktiskt har gjort skillnad, eller om 

det snarare handlar om att marknadsföra och presentera redan etablerade strukturer. 

Eftersom det inte är förändring över en avsevärt längre tid, utan skiftet mellan regeringar 

år 2014, som är relevant kommer materialet att avgränsas till två mandatperioder. För att 

bearbeta tidsperioden mellan åren 2010 – 2018 kommer en textanalytisk metod att 

användas, i form av en kvalitativ innehållsanalys. Metoden kan motiveras användbar i 

studier som undersöker eller granskar förändring över tid, vilket den här studien ämnar 

göra även om tidsmarginalen är förhållandevis komprimerad (Bergström & Boréus, 

2018). För att undersöka en eventuell förändring kommer materialet att operationaliseras 

utifrån två idealtyper, liberalfeminism och radikalfeminism.  

 

Idealtypsanalys kan motiveras vara en lämplig metod när undersökningen ämnar jämföra 

ett fenomen med teoretiska utgångspunkter. Syftet är således inte att konstatera politiken 

som antingen liberal- eller radikalfeministisk till sin yttersta spets. Idealtyper är 

konstruerade som extrembilder av ett valt fenomen, snarare än en generell förekomst i 

verkligheten. På så sätt kan materialet undersökas och kategoriseras för att se vilket 

fenomen det tenderar att dra sig åt. Idealtyperna fungerar som analysverktyg för att söka 

finna viss förekomst i verkligheten, och för att vidare se i vilken utsträckning. Genom att 

använda relativt polära idealtyper går det att undersöka huruvida ett fenomen förhåller sig 

till de båda polerna. Inkluderas ett tidsperspektiv i sammanhanget är det möjligt att 

undersöka om fenomenet har flyttat sig närmare respektive längre ifrån någon av polerna 

inom en angiven tidsperiod (Esaiasson et al, 2017).  I den här studien innebär det att 

undersöka huruvida politiken har flyttat sig åt en mer radikalfeministisk idealtyp under 

den senaste mandatperioden, eller om den förhåller sig likvärdig den tidigare regeringens 

placering på skalan, sett ur ett feministiskt perspektiv. 
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3.1 Kvalitativ innehållsanalys  

Innehållsanalys är en textanalytisk metod som används för att granska texters innehåll 

genom att bryta ned den i olika kategorier och därmed systematisera data och finna svar. 

Metoden kan vara både kvantitativ och kvalitativ, vilka är två olika typer av analyser och 

som följaktligen resulterar i olika typer av resultat. Även om de båda innehållsanalyserna 

är närbesläktade och undersöker innehållet i text, tal eller bildmässiga framställningar, 

särskiljs de vanligen från varandra. Den kvantitativa innehållsanalysen mäter främst 

förekomsten av innehållsliga kategorier i materialet, exempelvis hur ofta eller hur många 

gånger ett särskilt drag återupprepas. Den kvantitativa analysens mest karaktäristiska drag 

är resultatets presentation i numeriska värden, vilket skiljer sig från den kvalitativa 

analysens meningsskapande (Esaiasson et al, 2017). Kvalitativ innehållsanalys används 

huvudsakligen för att söka kvalitativa data, istället för kvantitativa och räknande. Utifrån 

induktiva, förutbestämda, kategorier fördelas materialet i olika idealtyper, som 

presenteras i ett kodningsschema (Boréus & Kohl, 2018). Genom att låta texterna förhålla 

sig till olika teman är det möjligt att upptäcka både explicita, men också mer implicita 

tendenser. I en kvalitativ innehållsanalys får således olika delar av texten även olika tyngd 

för helheten. De delar av materialet som inte är relevanta utifrån kategorierna sållas bort, 

och bidrar inte till det centrala resultat som senare presenteras (Esaiasson et al, 2017). 

Vidare finns det en risk att förutbestämda teman sållar bort viktiga drag eller delar. 

Samma risk finns inte om texten själv får tala och presentera lämpliga kategorier. Vid all 

kategoriindelning förekommer dock risken att kodningsenheterna har tagits ur sitt 

egentliga sammanhang. Risken är dock större bland kvantitativa undersökningar, som en 

följd av den omfattande mängd data som ska samlas in och bearbetas. För 

innehållsanalyser generellt är det också betydande att begränsa undersökningen till en 

rimlig mängd kodningskategorier. Ett för stort antal kategorier är tidskrävande och 

riskerar att påverka undersökningens kvalitet (Boréus & Kohl, 2018). Därmed motiveras 

valet av tre kategorier i den här undersökningen, vilka är strukturer, inkludering och 

rättigheter, som förklaras mer utförligt under nästa kapitel. Utifrån de olika kategorier, 

eller teman, som förutbestämts förväntas det breda textmaterialet kunna delas in i olika 

kategorier. Varje kategori åsyftar att inringa, eller uppmärksamma, olika delar eller teman 

av texterna. Eftersom det huvudsakliga syftet är att undersöka om en politisk förändring 

skett, har kategorierna utformats efter att finna förändringar i politiken som är kopplade 

till det angivna ämnesområdet feminism. Ett återkommande problem för kvalitativa 

innehållsanalyser är hur olika ord och meningar ska tolkas korrekt, för att vidare återge 
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ett tillförlitligt resultat från undersökningen. Ibland förekommer textstycken som inte är 

självklara att tyda eller ord som har vag innebörd. Eftersom materialet i den här 

undersökningen håller sig inom tidsramen av åtta år kan det antas att ordens mening inte 

har förändrats nämnvärt, som annars kan vara ett problem för innehållsanalyser. Däremot 

förekommer ideologiskt åtskilda källor till materialet, som kan ha en viss inverkan på ord 

och mening. För att få en djupare förståelse av materialet kan diskursanalys motiveras 

som en mer lämplig metod än innehållsanalys. En diskursanalytisk metod används i 

sammanhang där ett avgränsat problem ska försöka förstås och förklaras ur en bredare 

kontext. Eftersom syftet i den här undersökningen dock inte är att förstå feministisk 

utrikespolitik ur ett bredare samhällsperspektiv, utan att undersöka en politisk förändring 

i särskilda dokument kan en innehållsanalys vidare motiveras mest lämplig (Boréus & 

Kohl, 2018).  

 

3.2 Operationalisering   

För att analysera materialets innehåll formuleras idealtyper som kategoriserar och bryter 

ned texten i delar. På så sätt kan både manifesta men också delvis latenta drag fångas upp 

och belysas. Utifrån de båda inriktningarna liberalfeminism och radikalfeminism 

konstrueras olika kärnteman som ämnar fånga upp dessa olikheter. Sålunda kan en 

jämförelse göras för att undersöka en eventuell skillnad. Även om idealtyperna inte är 

helt polära, så representerar de olika åsikter som i många avseenden kan ställas i 

opposition till varandra. För att tydliggöra idealtyperna och dess indikatorer kommer de 

att placeras i en tabell, eller ett kodningsschema, som strukturerar dem.  

 

Tabell idealtyper  

 
Liberalfeminism Radikalfeminism  

Strukturer  
Kvinnor ska få tillgång till det 

offentliga rummet och rådande 

strukturer. Reformistisk 

inställning till förändringar. 

Kvinnor ska skapa nya institutioner 

och strukturer i alla sfärer. 

Patriarkatet som huvudsakligt 

förtryck. Revolutionär inställning. 

Inkludering  
Kvinnor behöver tillsättas på 

fler och högre poster generellt, 

men särskilt inom global politik.  

Kön diskuteras i form av genus, 

som medför nya sätt att se på 

kvinnors inkludering i samhället.   
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Rättigheter  
Kvinnor ska ha samma liberala 

fri- och rättigheter som män. 

Inkludera även den privata sfären i 

det offentliga rummet. Utvidgade 

rättigheter som bygger på nya typer 

av värden, kopplade till det privata. 

 

 

Även om både liberalfeminism och radikalfeminism är två feministiska inriktningar, finns 

det betydande skillnader mellan dem. Gemensamt för båda är det grundläggande 

antagandet om kvinnans underordnade ställning. Både liberalfeminism och 

radikalfeminism menar att det finns ett omfattande problem gällande kvinnors plats i 

samhället. Vad som huvudsakligen skiljer dem åt är hur omfattande de menar att 

problemen är, på vilken nivå de huvudsakliga problemen bör angripas och hur problemen 

ska angripas. För att vidare komma åt skillnader mellan dem, och för att kunna placera 

dem som motpoler i olika sammanhang har tre olika kategorier formulerats; strukturer, 

inkludering och rättigheter. De tre kategorierna ämnar, som tidigare nämnts, att söka 

utryck för olika värderingar och åsikter som kännetecknar idealtyperna. Samtidigt är det 

viktigt att påvisa medvetenhet kring att antalet kategorier inte är tillräckliga för att fånga 

in en hel idealtyp. Däremot har avvägningar i förhållande till undersökningens och 

materialets storlek tagits i beaktning, och vidare resulterat i de tre kategorierna. Ett större 

antal kategorier kan eventuellt bidra till att fler detaljer undersöks eller framkommer. 

Samtidigt kan det anses mer relevant att undersöka tendenser och mönster i en överskådlig 

och generellt omfattande bild. Valet av kategorier grundas emellertid dels i syfte att 

särskilja och tydliggöra idealtyperna, och dels i relevans av materialet. En av de 

huvudsakliga skillnaderna mellan idealtyperna återfinns i synen på strukturer. Där den 

radikalfeministiska idealtypen strävar efter en totalförändring av samhällets och den 

privata sfärens strukturer och institutioner, menar den liberalfeministiska idealtypen att 

kvinnor ska släppas in i de institutioner som redan finns. För att återfinna kategorin i 

materialet uppmärksammas inställningar till hur strukturer och institutioner är, och bör, 

utformas. I sammanhanget förespråkar den liberalfeministiska idealtypen att kvinnor i 

större utsträckning ska inbjudas till de sammanhang och organisationer som redan är 

etablerade i samhällsapparaten, både nationellt och internationellt. Med en revolutionär 

inställning till förändringar menas att leta efter tendenser som tyder på att omfattande 

förändringar efterfrågas omgående och hastigt. I förhållande till materialet vore det att 

finna uttalanden som åsyftar drastiska, omfattande och betydande ombildning som 
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resulterar i tvärt nya strukturer. Reformistisk inställning menas i sammanhanget istället 

fånga in en inställning där gradvisa förändringar av statsapparaten eller institutioner 

förespråkas.  

 

Ytterligare en fråga som är relevant ur perspektivet av feministisk teori är inkludering. 

Den liberalfeministiska idealtypen kan appliceras på textmaterial som menar att tillsätta 

fler kvinnor i betydande funktioner inom den internationella politiken. Även ambitioner 

att generellt efterfråga och tillsätta fler kvinnor i ett annars mansdominerat sammanhang 

inkluderas av idealtypen liberalfeminism. Den radikalfeministiska idealtypen ämnar 

däremot fånga in tendenser av vidare inkludering i samhället, exempelvis i form av 

genuspositiva diskussioner. Problematiseringen av begreppet genus faller även inom 

ramarna och infångar uttryck och tendenser som refererar till det konstruerade könet. 

Vidare åsyftar kategorin rättigheter till att inrama och finna uttryck kopplade till kvinnors 

rättigheter. Den liberala idealtypen menar att kvinnor och män ska ha samma liberala fri-

och rättigheter. Genom att ge kvinnor samma möjligheter till jobb, karriär och vård som 

män så uppfylls kraven för den aktuella idealtypen. Den radikala idealtypen hävdar 

däremot att inringa ambitioner för att utöka även den privata sfären i den offentliga 

diskussionen om rättigheter. Exempelvis frågor om föräldraskap och sexualitet är 

områden som kan omfattas av den radikala idealtypen.  

 

 

4 Material och avgränsningar  
Studien kommer att söka svar på frågeställningarna genom att använda offentligt material 

som har publicerats av de båda regeringarna i form av utrikesdeklarationer från samtliga 

år mellan 2010–2018. Valet av just utrikesdeklarationer som material till studien grundas 

i att de är årligen återkommande och därmed är det lätt att följa dem ur en avgränsad 

tidsintervall. Samtidigt kan de antas ha en förhållandevis liknande struktur, oavsett vilken 

regering som styr, vilket gör det enklare att jämföra. Ytterligare en aspekt är att den årliga 

utrikesdeklarationen kan antas delge en regerings generella inställning till landets 

utrikespolitiska situation. Utanför studiens avgränsning har inte den faktiska 

implementerade politiken eller utdrag från den årliga budgeten inkluderats, vilket annars 

skulle ha kunnat bidra till en intressant vinkling av studien. Studien syftar inte heller till 

att granska den feministiska regeringens handbok eller egna förklaring av politiken. 

Främst då det är den uttryckta politiken som är av intresse i sammanhanget, och inte den 
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implementerade. Det finns inte heller någon avsikt att granska regeringens feministiska 

handbok ur den aspekt att det är den faktiskt uttalade politiken som är av intresse, och 

inte hur regeringen själva beskriver sin politik. Samtidigt är syftet att sätta politiken i 

relation till en teoretisk definition av feminism, vilket gör att regeringens egna definition 

av ordet blir irrelevant. Regeringens definition och vad politiken är laddad med för värden 

spelar emellertid roll för den faktiska politiken den utspelar, men ska inte granskas i 

undersökningen.  

 

Vidare är ett förtydligande av vad som menas med begreppet utrikespolitik relevant att 

definiera. Utrikespolitik som generellt politikområde innefattar staters relationer med 

varandra på en internationell nivå. Mål, tillsammans med strategier för att nå dessa mål, 

utgör en betydande del av begreppet (Heywood, 2014). Det breda politikområdet omfattar 

dels handel, ekonomiska aspekter och affärsrelationer med andra länder, samtidigt som 

det även omfattar säkerhet, försvar och interventioner. Antingen i förhållande till enskilda 

länder, eller i sammanhang av statliga och icke-statliga organisationer. För att avgränsa 

den här studien kommer inte handel eller ekonomi att inkluderas nämnvärt i definitionen 

av utrikespolitik. En betydande förklaring är Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen 

(EU). Som överstatlig aktör har unionen stor inverkan på landets handelsrelationer och 

ekonomiska förutsättningar. Istället kommer fokus att hamna på inställningen till fred, 

försvar och säkerhet, samt bistånd och humanitära insatser.   

 

4.1 Tidigare forskning  

Feministiska perspektiv har kommit att få allt större utrymme inom studiet av 

internationella relationer sedan det småskaligt introducerades i slutet av 1980-talet 

(Tickner, 2014) Feministisk teori bidrar således med ny dimension till analyser av den 

globala arenan. Teorin som helhet förklarar och belyser hur begrepp så som aktörer och 

självständighet är socialt konstruerade utifrån genus och maktförhållanden. Genom att 

ifrågasätta sådana strukturer kan feministiska inslag i forskning och politik bidra till 

förändrade förhållningssätt. Att applicera feministisk teori på forskningsområden som 

fred och säkerhet bidrar till ett ifrågasättande av rådande maktstrukturer och ledarskap 

(Aggestam et al, 2018). År 2016 publicerade Robert Egnell en artikel som vidare förklarar 

hur genus- och jämställdhetsperspektiv i utrikespolitiska sammanhang hjälper till att finna 

underliggande orsaker till konflikter och katastrofer. Samtidigt förklarar Egnell hur det 

kan finnas en komplex problematik i att kombinera normativa ambitioner med realpolitik, 
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något som han hänvisar till i samband med att regering mottagit viss kritik för sitt 

agerande. Ett exempel på den problematik som Egnell belyser, återfinns i en rapport 

publicerad år 2017. Organisationen CONCORD publicerade, tillsammans med 19 andra 

organisationer, en utvärderande rapport av den feministiska utrikespolitiken. Regeringen 

får huvudsakligen godkänt för sin feministiska politik, men i fråga om vapenexport, 

Sveriges röst i EU samt gällande migrations- och flyktingpolitik är resultatet ej godkänt. 

Organisationerna menar att i dessa frågor och sammanhang har regeringen fört en politik 

som går emot de feministiska mål och handlingsplaner som satts upp (Concord, 2017). 

Till skillnad från CONCORD:s utvärderande undersökning, som snarare granskar 

realpolitiken, åsyftar den här studien att undersöka politiska attityder och ambitioner. 

Därmed bidrar den till ett nytt forskningsområde och vetskap inom ämnet. 

Undersökningen tillför en ny dimension då den dels presenteras efter avslutad 

mandatperiod, och dels eftersom den undersöker vilka feministiska tendenser som 

förekommer i form av liberal- eller radikalfeminism.  

 

 

 

5 Analys  
Syftet med uppsatsen är undersöka huruvida det har skett en förändring av den svenska 

utrikespolitiken sedan Löfvens regering tillträdde och vidare deklarerade sig som 

världens första feministiska regering. För att undersöka om det har skett en faktisk 

förändring, eller om den feministiska politiken innehållsmässigt är likvärdig den 

föregående regeringen Reinfeldts politik kommer en kritisk jämförelse att göras. Studien 

bygger på båda regeringarnas utrikesdeklarationer från samtliga år, och för att finna olika 

typer av förändringar bryts materialet ned i tre olika kategorier, vilka är följande: 

 

• Strukturer  

• Inkludering  

• Rättigheter  

 

Samtliga kategorier förhåller sig till en gradskala mellan idealtyperna liberalfeminism 

och radikalfeminism. Således undersöks huruvida de olika kategorierna tenderar att 

placera sig antingen mer eller mindre liberal- respektive radikalfeministiska. Utifrån 

antagandet att liberalfeminism redan har varit implementerat sedan tidigare, åsyftar 
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studien huvudsakligen till att undersöka om det finns drag av mer radikalfeministiska 

inslag.  

 

5.1 Regeringen Reinfeldt 2010–2014 

För att fånga in Regeringen Reinfeldts utrikesdeklarationer kommer materialet att omfatta 

åren 2011–2014, och inte åren 2010–2014. Således omfattas allt material som regeringen 

själv har publicerat. Deklarationen från år 2010 har exkluderats i materialet trots att det 

var regering ledd av Fredrik Reinfeld som publicerat den. Detta eftersom publikationer 

under en tidigare mandatperiod inte är inkluderat i studiens materiella omfång.   

 

5.1.1 Strukturer  

Med strukturer avses att undersöka delar av texten som visar hur inställning och 

förhållningssätt till rådande strukturer framförs. Den liberalfeministiska idealtypen menar 

att kvinnor behöver inkluderas i, och ges tillträde till, samhällets rådande strukturer och 

institutioner. Radikalfeminismen menar däremot att samhället aldrig kan bli jämställt 

genom att låta kvinnor involveras i maskulint konstruerade strukturer. Eftersom 

patriarkatet är samhällets grövsta och mest utbredda förtryck kan inte kvinnor anpassa sig 

efter nuvarande ordning. Att ges tillträde är inte detsamma som att vara jämställt. Därför 

påtalar radikalfeminismen vikten av att skapa nya institutioner i samhällets alla sfärer, 

både offentliga och privata. För att lyckas med detta krävs revolutionära åtgärder som 

drastiskt förändrar strukturer och institutioner.  

 

I samtliga deklarationer från regeringen Reinfeldt förs ett återkommande resonemang 

som tydligt pekar på en liberal inställning. Strukturer ska inte förändras nämnvärt, och i 

fråga om utomstående aktörer förväntas de anpassa sig efter Sverige och västvärldens 

spelregler. Både i sammanhang av inter- och intrastatliga konflikter, samt i ansökningar 

till Europeiska Unionen menas det att andra stater bör förhålla sig till dessa värderingar 

och institutioner. Satt i perspektiv av feminism kan inställningen om Sverige och andra 

stater jämföras med inställningen om män och andra könsidentiteter, där män förespråkar 

kvinnans integration till sina etablerade institutioner. Utifrån det kan regeringen antas att 

inte vara intresserad i någon högre utsträckning av att bryta eller förändra strukturella 

ordningar, oavsett gällande kvinnor och män eller Sverige och andra staters inflytande. 

Däremot ställer sig deklarationerna tydligt emot vissa strukturer som måste upphöra. I 

deklarationerna från år 2011–2012 framförs dock ett tydligt ställningstagande gentemot 

systematiska övergrepp mot kvinnor ”Utvecklingen i Stora sjöområdet påverkar hela 
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regionen. De systematiska övergreppen mot kvinnor och flickor i Demokratiska 

republiken Kongo måste upphöra.” (Regeringskansliet 2012: 9). Någon vidare strategi 

för fortsatt arbete eller strategi förklaras dock inte. Hade det funnits en strategi om att 

bryta övergreppskulturen hade tendenser för radikalfeminism kunnat konstaterats. När 

det däremot inte ges någon vidare förklaring får ställningstagandet kodas och infalla 

under idealtypen liberalfeminism.  

 

Kategorin strukturer avser även undersöka hur texterna ställer sig i fråga till förändringar. 

Den radikalfeministiska idealtypen innebär en mer drastisk och revolutionär inställning 

till förändringar. Inställningen är kopplad till förhållningssättet till strukturer eftersom 

den avgör hur strukturella förändringar ska genomföras. Radikalfeminismen, som önskar 

total förändring inom alla sfärer i människors liv och samhällen, tenderar också att vara 

mer revolutionär i sitt sätt att skapa förändring och skillnad. Den liberalfeministiska 

idealtypen är däremot mer reformistisk i sin inställning till förändringar och önskar 

varken snabba eller omfattande strukturförändringar. I samtliga deklarationer förhåller 

sig regeringen reformistisk i sitt agerande, snarare än revolutionär. Inom många områden 

föreslås en eller flera reformer, och att dessa behövs för att komma framåt. I deklarationen 

från år 2014 påpekas hur reformer är nödvändiga i arbetet att arbeta undan föråldrade 

strukturer inom Europas inre marknad. I deklarationen från år 2012 efterfrågas däremot 

kraftfulla åtgärder inom tillväxt och konkurrenskraft för ett tryggare Europa. Även om 

kraftfulla åtgärder kan hävdas visa tendenser för en mer revolutionär förändring kan det 

vara svårt att påvisa regeringen vara annat än reformistisk utifrån textens övriga 

sammanhang.  

 

5.1.2 Inkludering  

Kategorin inkludering söker undersöka hur kvinnor inkluderas i olika sammanhang, som 

exempelvis den internationella politiken. Den liberalfeministiska idealtypen förhåller sig 

till att söka fler kvinnor på högre poster inom den globala politiken. Eftersom det finns 

ett stort underskott behövs en tydligare representation av kvinnor i sammanhang av 

internationell politik. Radikalfeministisk idealtyp strävar istället för att inkludera genus 

och debatter kring det socialt konstruerade könet.  

 

Samtliga dokument hänvisar till demokrati och allas lika värde oavsett kön, tro, etnicitet 

eller sexuell läggning. I deklarationen från 2013 skriver regeringen att de verkar för en 
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jämställd värld, något som året tidigare beskrivs som ”Vi vill arbeta för en mer jämställd 

värld. Sverige ska spela en ledande roll för att lika rättigheter respekteras och att alla 

människors möjligheter tas tillvara” (Regeringskansliet 2012). I samma deklaration 

belyses även främjande av jämställdhet och kvinnors betydande roll för en vidare fredlig 

och demokratisk utveckling i Afghanistan.  Det finns alltså en uttalad intention att främja 

jämställdhet samt att inkludera kvinnor i fortsatt utvecklingsarbete. Även i ett 

nordeuropeiskt sammanhang belyses kvinnors plats i utvecklingen. I 2012 års deklaration 

förklarar regeringen hur ett svenskt, brittiskt, baltiskt och nordeuropeiskt forum diskuterar 

betydanande frågor gällande tillväxt. Kvinnors demografiska förändringar, arbete och 

entreprenörskap är centrala aspekter där kvinnan uttalat får en plats i sammanhanget. I 

deklarationen från år 2014 betonas vikten av förvärvsarbetande kvinnor på EU:s inre 

marknad, och hur det främjar flera sektorer. I samma deklaration påpekas även 

jämställdhetsperspektivet som influerar den egna organisationen ”Sverige ska ha en 

modern, jämställd utrikesförvaltning…” (Regeringskansliet 2014). Det förklaras även 

hur nya arbetssätt behövs för att främja värderingar och intressen, vilket kan kopplas till 

en uttalad önskan om en vidare inkludering av kvinnor. Därmed återfinns drag av 

radikalfeminism, även om den övergripande tendensen i sammanhanget är tydligt 

liberalfeministisk. Däremot kan inte kategorin inkludering återfinnas i deklarationen från 

2011, varken enligt idealtyp liberalfeminism eller radikalfeminism.  

 

5.1.3 Rättigheter  

Rättigheter avser markera drag i texten som visar vilka typer av rättigheter som tilldelas 

flickor och kvinnor. Den liberalfeministiska idealtypen menar att flickor och kvinnor ska 

ha samma rättigheter som pojkar och män att påverka sin framtid och sitt liv. 

Huvudsakligen åsyftas liberala fri- och rättigheter, samt rätt att rösta och huruvida staten 

erbjuder möjligheter och rättigheter som skapar möjligheter för kvinnor att arbeta. 

Idealtypen realfeminism menar istället att, utöver dessa grundläggande rättigheter, ska 

det finnas utrymme för att låta den privata sfären ta plats i offentliga debatter och 

regelverk.  

 

I regeringens deklarationer framgår det en tydlig strävan efter rättssäkerhet, rättvisa val 

och mänskliga rättigheter. Det förklaras stort engagemang för mänskliga rättigheter och 

regeringen uttrycker oro för avrättningar och inskränkningar i andra länder. Det påpekas 

samtidigt hur Sverige har möjlighet och resurser som kan hjälpa till, särskilt i samarbete 
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med EU. Däremot är det ingen av texterna som ger en djupare förklaring om vad som 

avses med, eller inkluderas i begreppet ’mänskliga rättigheter’. I samtliga texter 

förekommer separata referenser till kvinnor och kvinnors utsatthet eller rättigheter, utöver 

generella hänvisningar till mänskliga rättigheter. Med hänvisning till FN-resolutionerna 

1325 om kvinnor, fred och säkerhet, samt 1820 om sexuellt våld i konfliktsituationer 

deklareras kvinnor och barn behöva särskild hjälp i konfliktsituationer. Däremot 

förekommer inte någon vidare hänvisning till utsatta kvinnor i icke konfliktdrabbade 

områden.  

 

Vidare kan det konstateras märkbara inslag av liberalfeministisk idealtyp inom kategorin 

rättigheter. Med hänvisning till resolutioner och problematiken med kvinnors sexuella 

utsatthet finns tydliga drag av liberalfeminism i samtliga texter. I deklarationen från år 

2013 skriver regeringen att ”Vi stödjer kampen mot korruption och främjandet av 

mänskliga rättigheter… Kvinnors rättigheter är av särskild betydelse” 

(Regeringskansliet 2013). Samtidigt uppmärksammas grundläggande rättigheter som rent 

vatten och insatser mot barn- och mödradödlighet i deklarationen från 2013. I 

deklarationen från år 2014 har även kvinnliga sanitetsproblem inkluderats i den 

uppmärksammade problematiken, samt även sexuell hälsa. Däremot kan ingen större 

förekomst av radikalfeministiska inslag konstateras, bortsett från upprättandet av ett 

nordiskt militärt center för genderfrågor i anslutning till FN:s resolutioner 1325 och 1820. 

I deklarationen från år 2014 menar regeringen att Sverige strävar efter att se FN utveckla 

nya mål för bland annat ökad jämställdhet.  

 

 

5.2 Regeringen Löfven 2014–2018  

Materialet som används för att undersöka regeringen med Stefan Löfven som 

statsminister omfattar åren 2015–2018. Precis som gällande materialet vid Reinfeldts 

regering exkluderas året som regeringen vann riksdagsvalet, vilket vidare förklarar varför 

deklarationen från år 2014 inte inkluderats under det här avsnittet.  

 

5.2.1 Strukturer  

Kategorin strukturer ämnar undersöka regeringens inställning och förhållningssätt till 

etablerade strukturer. I utrikesdeklarationen från 2016 förklarar regeringen hur de har 

bidragit till skapandet av ett kvinnligt medlarnätverk. Detta kan anses förhålla sig till 

radikalfeministisk idealtyp då det skapar nya institutioner, med och för kvinnor 
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(Regeringskansliet, 2016). Däremot anges inte på vilken nivå som nätverket arbetar, 

vilken typ av kvinnor som arbetar där, eller med vilken typ av medlingsfrågor. Samtidigt 

finns även många tydligt liberalfeministiska inslag då det strävas efter att inkludera 

kvinnor i redan pågående fredsprocesser, som exempelvis den i Syrien; ”Genom att göra 

kvinnor delaktiga i fredssamtalen i Syrien kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle.” 

(Regeringskansliet, 2016). Det kvinnliga medlingsnätverket återkommer i 

deklarationerna från 2017 och 2018, där det förklaras att nätverket jobbar för fred, 

säkerhet och hållbar utveckling, bland annat i Syrien, Afghanistan, Colombia och Ukraina 

(Regeringskansliet, 2017, 2018).  

 

I deklarationen från 2015 presenterar regeringen sin kandidatur till FN:s säkerhetsråd, 

vilket förklaras som ett sätt att påverka världspolitiken ytterligare ”Sveriges kandidatur 

till FN:s säkerhetsråd 2017–18 är ett konkret uttryck för regeringens vilja att påverka 

världspolitikens skeenden” (Regeringskansliet 2015) Deklarationen från 2016 förklarar 

dock mer utförligt vad Sveriges medlemskap skulle åsyfta att sträva efter. Huvudsakligen 

handlar det om olika typer av förändringar som de anser att säkerhetsrådet behöver för att 

förhålla sig modernt och aktuellt, ”Rådet behöver reformeras och bättre återspegla 

världen av idag.” (Regeringskansliet, 2016). Vad som åsyftas med att återspegla världen 

idag verkar främst referera till aktuella konflikter och att säkerhetsrådet behöver ta ett 

större ansvar för folkrätt, fred och säkerhet. Däremot nämns inget om kvinnor eller 

kvinnors plats i världen idag. Deklarationerna från 2017 respektive 2018, vilka också är 

de åren som Sverige tagit plats i säkerhetsrådet, ger en vidare hänvisning till kvinnor och 

kvinnligt inflytande. Dels arbetas det för att stärka FN:s generella arbete med kvinnor, 

fred och säkerhet, och dels för att främja kvinnors aktiva involvering i olika fredprocesser 

(Regeringskansliet, 2017, 2018). Utifrån ambitionerna att reformera säkerhetsrådet och 

att bjuda in kvinnligt deltagande i aktiva processer kan tydliga drag av liberalfeminism 

påvisas. Även i fråga om attityder till förändringar kan en liberalfeministisk ståndpunkt 

konstateras. Regeringen presenterar i deklarationen från 2016 en tydlig ståndpunkt 

gällande säkerhetsrådets utformning, där reformistiska förändringar efterfrågas. Därmed 

finns ingen tvekan om regeringens inställning till förändringar.  

 

5.2.2 Inkludering 

Avsnittet inkludering syftar som redan nämnt till att undersöka olika sätt att se på 

inkludering. Den liberalfeministiska idealtypen menar att utrikespolitiken är mer 
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inkluderande om fler kvinnor tillsätts på högre poster inom internationell och nationell 

politik. Radikalfeministisk idealtyp menar däremot att inkludering inte förekommer 

förrän diskussionen om genus och det socialt konstruerade könet har tagit plats.  

 

Ett genomgående tema i samtliga deklarationer är kvinnors deltagande i fredsprocesser. I 

deklarationen från år 2015 skriver regeringen att ”En feministisk utrikespolitik ska 

genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete och syftar till att stärka kvinnors rättigheter, 

öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation.” (Regeringskansliet, 

2015). Vidare visar det tydligt att regeringen vill ha kvinnlig representation i större 

utsträckning. Eftersom det även ska genomsyra hela förvaltningen kan det antas inkludera 

dels den egna organisationen, men även hur de arbetar internationellt. Samtliga 

deklarationer innehåller uttalat en strävan efter att inkludera kvinnor i särskilt 

fredsprocesser, men även i sammanhang av återuppbyggnad.  

 

Inte i någon av deklarationerna förekommer ordet genus explicit. Däremot menar 

deklarationen från år 2015 uttryckligen att ”Förtyck av personer på grund av sexuell 

läggning ska motverkas” (Regeringskansliet, 2015), vilket kan sättas i visst samband med 

en diskussion som närmar sig området. Även om ingen uttalad diskussion eller något 

tydligt ställningstagande presenteras, så påvisas tendenser genom att uppmärksamma 

olika sexuella läggningar och därmed diskussionen om sexualitet som något annat än 

endast som biologiska kön. Vidare förklarar regeringen hur utrikesförvaltningens 

organisation bör spegla den svenska befolkningen och dess olika bakgrunder mer, och 

därmed satsas det på rekrytering av personer med olika bakgrund (Regeringskansliet 

2018). Huruvida de åsyftar exempelvis även sexuell läggning framgång inte, men påvisar 

dock en medvetenhet om inkludering av mer än kvinnor och män, och således 

radikalfeministiska tendenser.  

 

5.2.3 Rättigheter  

Rättigheter är ett begrepp som förekommer frekvent i samtliga utrikesdeklarationer. 

Huvudsakligen förekommer det i sammanhang av generella mänskliga rättigheter, men 

även i andra sammanhang av rättigheter som exempelvis kvinnor, barn och HBTQ.  

 

Enligt den liberalfeministiska idealtypen förhåller sig rättigheter inom ramen av liberala 

fri och rättigheter, samt att kvinnor och män ska ha samma rätt till sitt liv, till samhället 

och till det offentliga. Tydliga drag av detta återfinns i texterna i sammanhang av 
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mänskliga rättigheter, som i deklarationen från år 2015 beskrivs som följande ”...eftersom 

mänskliga rättigheter också är kvinnors rättigheter.” (Regeringskansliet, 2015). Vidare 

finns det även drag av radikalfeminism, som framkommer tydligt i deklarationen från år 

2018. Sverige håller i utbildningar för kvinnor i Saudiarabien och Iran, som ska hjälpar 

dem att få mer makt och större inflytande över sin egen ekonomi. Det kan motiveras som 

en liberalfeministisk tendens, då det menar att kvinnor ska ha samma rättigheter som män 

över sin egen ekonomi. Samtidigt kan det hävdas radikalfeministiskt då det tillhör den 

privata sfären att hantera sin egen ekonomi. I och med att det får tas upp i utrikespolitiska 

sammanhang flyttas det från det privata till det offentliga rummet. Det är även ytterligare 

ett sätt för kvinnor att vara med och påverka sina liv, eftersom pengar och ekonomi ofta 

är avgörande faktorer i många människors liv. Ett annat ämne som fått plats i den 

offentliga samhällsdebatten är ’papparollen’, som Sverige har arbetat för att främja i 

Rwanda (Regeringskansliet, 2018). Till skillnad från den ekonomiska frågan är 

diskussionen om pappans roll ett tydligt radikalfeministiskt inslag. Det är särskilt tydligt 

eftersom familjeroller och strukturer är djupt rotade i det privata, snarare än det offentliga 

och något som kan hävdas förklaras av och förhålla sig till maskulina och patriarkala 

strukturer. När det sedan tas upp i form av ett rättighetsperspektiv öppnar det upp för en 

diskussion om nya typer av rättigheter, för både kvinnor och män. I deklarationen från år 

2018 presenteras också ambitionen om en konsulär satsning med fokus på 

familjekonflikter, barn- och tvångsäktenskap. Även sexuell och reproduktiv hälsa är 

något som uppmärksammas i deklarationen (Regeringskansliet, 2018), och som kan anses 

förhålla sig till det privata. Därmed kan också hänvisning göras till den 

radikalfeministiska idealtypen, när diskussioner om rättigheter gällande sexuella frågor 

och tvångsäktenskap uppmärksammas.  

 

I deklarationen från år 2015 utvecklas diskussionen om mänskliga rättigheter. Det 

deklareras att Sverige tillsammans med medlemsländer från bland annat FN och EU 

försvarar alla individers mänskliga rättigheter. Oavsett om de kränks ”… på en 

tidningsredaktion eller mataffär i Paris, på en marknad i Nigeria, eller på en 

sommarvacker norsk ö.” (Regeringskansliet 2015). Med det uttryckt förflyttas rättigheter 

även till platser som är förknippade med den privata sfären, exempelvis matbutiken. Även 

det svenska Utrikesdepartementet ska arbeta för att hjälpa svenskar utomlands i olika 

typer av situationer, som både kan kopplas till det privata och det offentliga 

(Regeringskansliet 2015). 
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6 Slutsats och avslutande diskussion  
Syftet med studien är att undersöka huruvida den svenska utrikespolitiken förhåller sig 

till feministisk teori. Utifrån det hypotetiska antagandet att liberalfeministiska inslag 

borde vara etablerade i politiken sedan tidigare, åsyftas att undersöka förekomsten av mer 

radikalfeministiska tendenser efter regeringen Löfvens tillträde. Eftersom det kan antas 

förekomma redan etablerade tendenser av liberalfeministiska inslag, kan det följaktligen 

verka rimligt att en uttalat feministisk politik ska innehålla radikalfeministiska tendenser 

som nästa steg i utvecklingen. Undersökningen utförs i samband med den feministiska 

regeringens första avslutade mandatperiod. Följaktligen kan det motiveras intressant att 

utvärdera mandatperiodens arbete, och genom att sätta i sammanhang av den föregående 

regeringens mandatperiod kan en jämförande studie genomföras. Syftet är dock inte att 

kategoriskt hävda respektive mandatperiod som antingen liberalfeministisk eller 

radikalfeministisk. Huvudsyftet är snarare att undersöka om det har skett en förskjutning 

där politiken tenderar att påvisa allt fler radikalfeministiska inslag, eller om den förhåller 

sig likvärdig den tidigare politiken. Utifrån idealtyperna radikalfeminism och 

liberalfeminism har de tre olika kategorierna strukturer, inkludering och rättigheter 

formulerats. Granskningen av respektive regerings samtliga utrikesdeklarationer visar 

dels att det hypotetiska antagandet om en etablerad liberalfeministisk politik kan 

bekräftas, och dels att en politisk förändring faktiskt har skett. I samtliga deklarationer 

mellan åren 2011–2018 har kvinnor uttalat nämnts i texterna. Det generella mönster som 

går att se är att fokus har flyttats allt mer från att inkludera kvinnor i fredsprocesser och 

förvärvsarbete, till att skapa nya institutioner utifrån kvinnors behov och med kvinnlig 

kompetens. Den antagna hypotesen om att liberalfeministiska inslag redan är 

implementerade i svensk utrikespolitik kan bekräftas efter undersökningens analys. 

Eftersom analysen utgår från tre olika kategorier, kommer även slutsatsen att 

sammanställa resultatet efter samma karaktär.  

 

Kategorin strukturer visar tydligt att en förändring har skett. I de tidigare deklarationerna 

mellan år 2011–2014 menar regeringen Reinfeldt att kvinnor ska inkluderas i redan 

etablerade institutioner och strukturer. De skriver uttalat att de inte vill förändra strukturer 

nämnvärt, samtidigt som texterna även underförstått utrycker samma ställningstagande. 

Tendenserna för liberalfeminism går att utläsa genom den reformistiska inställningen till 
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strukturella förändringar, och i synnerhet i förhållande till kvinnlig inkludering. Den 

senare regeringen är däremot inte lika återhållsam. Även om det förekommer 

liberalfeministiska inslag i deklarationerna från åren 2015–2018, som exempelvis 

uttrycker att inkludera kvinnor i pågående fredsprocesser, så finns det samtidigt även 

radikalfeministiska tendenser. Löfvens regering har arbetat med att skapa nya strukturer 

och institutioner genom att skapa medlingsnätverk bestående av, och i syfte för, kvinnor. 

Därmed får kvinnor chans att utveckla och forma nya och framtida system. Samtidigt 

menar regeringen att en reformation inom säkerhetsrådet bör ske, för att vara mer relevant 

i tiden av idag. Vidare kan ett antagande göras att regeringen Löfven är generellt mer 

benägen till strukturella förändringar, och särskilt i fråga om kvinnors plats i samhället 

och medföljande förändringar.  

 

Även kategorin inkludering påvisar en tydlig förändring mellan de båda 

mandatperioderna. I regeringen Reinfeldts deklarationer förekommer kategorin 

inkludering i större utsträckning än kategorin strukturer. Det finns en förhållandevis 

utbredd diskussion om att inkludera kvinnor såväl i utveckling och fredprocesser, som i 

förvärvsarbete. Även utrikesförvaltningen och den egna organisationen ska sträva efter 

att verka mer jämställt. En förändring inom den egna mandatperioden går också att utläsa. 

I deklarationen från år 2011 nämns inte inkludering alls, varken enligt liberal- eller 

radikalfeministisk idealtyp. I de senare deklarationerna förekommer dock, som ovan 

nämnt, en viss ambition och strävan efter inkludering och jämställdhet mellan kvinnor 

och män. Eftersom det uttryckligen och underförstått finns en ambition att låta kvinnor ta 

större plats dels inom global politik, och dels på arbetsmarknaden kan liberalfeministiska 

tendenser konstateras ha vuxit fram under åren 2011–2014. Den feministiska regeringen 

fortsätter vidare i samma spår, och uttrycker en strävan efter att inkludera kvinnor dels i 

fredprocesser, och dels i vidare återuppbyggnad av samhällen. Den senare regeringen 

strävar också efter att ha en mer jämställd förvaltning och organisation. Representationen 

av kvinnor ska sträva efter att utökas, samtidigt som det ska fokuseras mer på kvinnors, 

rättigheter, tillgång till resurser och representation. Även om det inte uttalas på samma 

sätt som i den föregående regeringens deklarationer, kan exempelvis rätt till resurser och 

rättigheter åsyfta en strävan efter fler kvinnor i förvärvsarbete. Samtidigt kan situationen 

ha förändrats under det nästan hela decennium som passerar under två mandatperioder. 

Ingen av deklarationerna, från varken Löfven eller Reinfeldts regeringar, tar uttryckligen 

upp diskussionen om genus. Däremot närmar sig Löfvens regering diskussionen mer än 
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Reinfeldts. Utifrån den aspekten faller båda regeringarna inom ramen för 

liberalfeministisk idealtyp gällande inkludering.  

 

Den tredje kategorin som innefattas i studien är rättigheter, i vilken en vidare förändring 

kan konstateras ha skett. Utöver återkommande hänvisning till generella mänskliga 

rättigheter förekommer även hänvisning till specifikt kvinnor. Den tidigare regeringen 

Reinfeldt hänvisar i samtliga deklarationer till FN:s två resolutioner 1325 och 1820 om 

kvinnor i konfliktsituationer. Utöver det menar regeringen att kvinnors rättigheter är 

särskilt viktiga att arbeta med, utöver mänskliga rättigheter generellt. Reinfeldts regering 

kan vidare förklaras ha liberalfeministiska inslag, då de strävar efter att kvinnor och män 

ska ha samma rättigheter. Likadant förhåller sig även Löfvens regering till frågan. Båda 

mandatperioderna är överens om att kvinnor är särskilt utsatta i konfliktsituationer och 

att det är av stor vikt att belysa. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är dock de 

radikalfeministiska inslagen som tydligt framkommer i Löfvens deklarationer. Utöver 

hänvisandet till kvinnor och mäns jämlika rättigheter till liv, samhället och det offentliga 

uppmärksammas nya typer av rättigheter som för in det privata i det offentliga. Genom 

att fokusera vid kvinnors inflytande över sin egen ekonomi, eller att öppna debatt om 

’pappa-roller’ görs en aktiv ansträngning som kan bidra till främjandet av nya rättigheter. 

I regeringen Löfvens senaste deklaration från år 2018 uppmärksammas den egna 

förvaltningen och en satsning för att hjälpa svenskar utomlands med familjerelaterade 

frågor. Att arbeta med frågor om barn- och tvångsäktenskap kan kopplas till den privata 

sfären, som nu får mer utrymme i det offentliga genom att öppna diskussionen från 

regeringskansliets håll. Det går samtidigt att se en förändring inom den egna 

mandatperioden här, då det i deklarationen från år 2015 främst hänvisas till att svenska 

medborgare ska kunna få hjälp med olika saker när de befinner sig utanför landets gränser. 

Såldes kan det konstateras ha skett en vidare utveckling av vad som innefattas den 

konsulära service som medborgarna ska erbjudas, och som kan kopplas till mer uttalat 

feministiska inslag.  

 

Som svar på frågeställningarna förhåller sig regeringen Löfvens feministiska politik mer 

radikalfeministisk än regeringen Reinfeldts tidigare politik. Utifrån det kan det också 

konstateras ha skett en märkbar förändring efter regeringsskiftet år 2014, och den 

efterföljande mandatperioden. Inom samtliga deklarationer mellan åren 2015–2018 

förekommer radikalfeministiska inslag. I motsvarande deklarationer mellan åren 2011–
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2014 förekommer svaga, tveksamma, eller inga tendenser alls på radikalfeministiska 

inslag. Däremot förekommer inte radikalfeministiska inslag inom alla tre kategorier från 

den feministiska regeringen. Både kategorierna rättigheter och strukturer visar att en 

markant förskjutning skett från liberalfeministiska till allt mer radikalfeministiska inslag. 

Kategorin inkludering förhåller sig dock till den liberalfeministiska idealtypen under båda 

regeringarnas mandatperioder, och visar inga klara tendenser av radikalfeministiska 

inslag.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en förändring har skett. Den feministiska 

regeringen med Löfven som statsminister påvisar tydliga inslag av radikalfeminism i 

samtliga utrikesdeklarationer under sin mandatperiod. Genom aktiva formuleringar och 

återkommande hänvisning till den privata sfären kan det konstateras uttryckliga skillnader 

och förändringar. Även om undersökningen inte syftar till att kategorisera någon regering 

som liberal- eller radikalfeministisk, kan det tydligt konstateras att det i Löfvens regering 

finns tydliga spår av båda liberal- och radikalfeminism. I regeringen Reinfeldts 

deklarationer förekommer huvudsakligen liberalfeministiska tendenser, som i något 

sammanhang delvis kan hävdas få sällskap av radikalfeministiska inslag. Även om det 

inte har inkluderats i studien kan det vara intressant att sätta den förändrade politiken i 

kontext av exempelvis medlemskapet i FN:s säkerhetsråd. Ett närbesläktat 

forskningsområde som vore intressant att undersöka är uppkomsten av den feministiska 

politiken, både nationellt och internationellt. Det hade varit intressant att söka vidare svar 

och förklaring till varför den feministiska politiken har etablerats. Huruvida den 

feministiska politiken är en del av ett kommande paradigmskifte eller om det snarare 

handlar om en regering som vill sätta sig själv på kartan inför valet till FN:s säkerhetsråd 

kan inte konstateras. Om det i framtiden utmynnar i att fler länder deklarerar sig som 

feministiska vore det intressant att göra jämförelser dem emellan för att både se skillnader 

och likheter, men också undersöka förklaringar till ländernas deklarerande. Oavsett vad 

så följer en spännande tid i Sverige framöver. Den feministiska politikens framtid är i 

nuläget oklar och det ska bli intressant att se huruvida den överlever och utvecklas eller 

om den avvecklas eller nedtonas. Särskilt intressant är det att se hur nästkommande 

regering kommer att förhålla sig till genusperspektiv och feministiska ståndpunkter, båda 

implicit och explicit. En intressant framtid finns också att se i fråga om huruvida den 

uttalat feministiska politiken inspirerar fler länder till en ny medvetenhet och att därmed 

följa i spåren av världens första feministiska regering.  
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