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Abstract 

 

Feminism as a tool has lately been used more frequently by governments and institutions, 

but has been criticized for only representing a Western point of view which has ignored 

perspectives of women in the so-called Global South. This thesis aims to investigate if 

Canada, in its recently launched Canada’s Feminist International Assistance Policy, 

describe women in developing countries from a Western view or if they have incorporated 

a postcolonial perspective in their policy. By applying a feminist postcolonial theory on 

Canada’s feminist development policy and with the inspiration of Norman Fairclough’s 

critical discourse analysis, a shift in in the creation of subject positions of women in 

developing countries was noticed. The concluding remark emphasize that Canada should 

keep the postcolonial thought in mind while exercising their policy in the field of 

development in order to gain trust in the feminist belief. 

 

Keywords: feministisk utvecklingspolitik, Kanada, feministisk postkolonialism, diskurs, 

subjektspositionering, kritisk diskursanalys, Fairclough 
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1. Inledning 
 

1995 höll Förenta Nationerna (FN) en kvinnokonferens i Beijing, Kina, som skulle 

resultera i två veckors diskussioner om hur länder skulle verka för att stärka kvinnors 

rättigheter och förmåga att ta kontroll över sin egen tillvaro1 inom den internationella 

arenan. Representanter från 189 regeringar tillsammans med icke-statliga organisationer 

(NGO:s) och aktivister från hela världen formade deklarationen The Beijing Declaration 

and Platform for Action som skulle komma att bli den största satsningen på kvinnor och 

flickors rättigheter någonsin. Deklarationen blev ett startskott för att accelerera kampen 

för global jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter (UN Women). 

    Mycket har hänt sedan dess. Jämställdhet mellan könen ökar generellt sett världen över 

och länder blir allt mer jämlika (UNDP:s Gender Inequality Index, 2015). Men trots att 

internationella organisationer, unioner, regeringar, ideella organisationer, konventioner 

och deklarationer arbetar med att främja kvinnors och flickors rättigheter fortsätter 

kvinnor att inskränkas på flera områden. Till exempel används våld och sexuella 

övergrepp på kvinnor används som ett medel i krig för att förminska kvinnor (Sjoberg, 

2014: 76 - 77) och för att splittra samhällen (Kaldor, 2012: 104 - 105). Kvinnliga 

flyktingar utsätts för mer våld och osäkerhet än män (Pettman och Hall, 2015: 285 - 296) 

och det finns stor risk för att kvinnor tvingas till prostitution, vilket vi kan se utvecklas 

just nu bland de flyende rohingyas i Bangladesh (United Nations News Centre, 2017). FN 

har sedan 2015 målet om global jämställdhet och stärkande av kvinnors och flickors 

egenmakt i den senaste upplagan av de globala utvecklingsmålen (UNDP, 2015). Behovet 

att utveckla internationella mål för global jämställdhet är med andra ord fortfarande 

angeläget. 

    Hösten 2014 titulerade den nyligen tillträdda regeringen i Sverige sig som en 

feministisk regering med en feministisk utrikespolitik (Regeringskansliet, 2017). Tre år 

senare, i juni 2017, introducerar den kanadensiska regeringen en feministisk 

utvecklingspolitik (Global Affairs Canada, 2017). Dessa två västländer är de enda i 

världen som har en uttalad feministisk politik. Vad vi kan se är en utveckling där 

feministiska ställningstaganden inom politiken ger tyngdpunkt på kvinnors rättigheter, en 

utveckling som kan tänkas vara nästa steg i kampen för global jämställdhet. 

    Fokus i denna uppsats ligger på Kanadas feministiska utvecklingspolitik och hur den 

beskriver kvinnor i utvecklingsländer för att få svar på hur en feministisk agenda från väst 

är utformad. Att anamma en feministisk utvecklingspolitik kan innebära att det finns en 

                                                      
1 ”Förmåga att ta kontroll över sin egen tillvaro” utskrivs även efter engelskans empowerment. 
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risk för att västerländska nationer inte tar hänsyn till de kvinnor i mottagarländer de vill nå 

ut till genom att stämpla dem med gamla, koloniala beskrivningar. Därmed kan 

västerländska stater uppfattas som att en feministisk politik snarare är ett medel för ett 

land att få sig själv som framstå som en ledande aktör inom jämställdhetsarbete eller om 

en feministisk politik än att faktiskt syfta till att vilja hjälpa till att förbättra livet för 

kvinnor i mottagarländerna. Därför är denna studie till för att kartlägga huruvida ett 

postkolonialt perspektiv har beaktas i utformningen av en feministisk utvecklingspolitik. 

Detta för att begrunda hur denna utveckling av feministiska ställningstaganden ter sig för 

dem som politiken är tänkt mottaga. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att få förståelse om hur ett västerländskt land med uttalad feministisk politik 

beskriver de kvinnor de vill bistå med sin politik. Detta för att få förståelse om kvinnor 

beskrivs utifrån en normativ, västlig kontext eller om aspekter från en feministisk 

postkolonial teori har beaktas i utformningen av en feministisk politik. Frågeställningarna 

som denna studie undersöker lyder: 

 

 Vilka subjektspositioner kan urskiljas? 

 Hur förhåller sig subjektspositioneringarna till den feministiska postkoloniala 

teorin?  

 Om ett postkolonialt perspektiv har inkorporerats i Kanadas policy: hur märks det 

av i subjektspositioneringen av kvinnor? Vilken förändring i porträtteringen av 

kvinnor har skett? 

 

1.2 Avgränsningar 
 
För att kunna utföra studien inom den givna tidsramen har några avgränsningar behövts 

begrundas. För det första har både Kanada och Sverige en uttalad feministisk politik och 

det skulle vara intressant att jämföra hur de väljer att formulera sina feministiska agendor, 

och i synnerhet hur framställningen av kvinnor beskrivs. Dock har länderna olika omfång i 

sin politik: Sverige har hela sin utrikespolitik dedikerad till det feministiska 

angreppssättet, medan Kanada har begränsat till enbart sin utvecklingspolitik. Även om 

länderna har liknande motiveringar till varför de utropar sina politikområden till 

feministiska skulle det ge en skev bild av hur mycket eller lite länderna betonar kvinnors 

och flickors rättigheter. Därför utgår denna studie bara från Kanada; dels är mer avsmalnat 
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och kan undersökas inom den avsatta tidsramen för uppsatsen, dels för att det är ett 

särskilt intressant område då det är mindre studerat i jämförelse med den svenska 

feministiska utrikespolitiken. 

     Ett annat viktigt faktum är att studien enbart behandlar Kanadas feministiska 

utvecklingspolitik från 2017 då det var det år som politiken sjösattes. Det finns få 

dokument och sammanställningar om vilken betydelse dess politik har fått hittills och 

därför utgår studien från den kanadensiska sammanställningen Canada’s Feminist 

International Assistance Policy2 (Government of Canada, 2017). Policyn inkluderar alla 

de handelsområden som landet prioriterar för jämställdhetsarbete och beskrivningar av hur 

de vill tackla de utmaningar som fattigdomsbekämpning står inför.  

 

1.3 Disposition 
 

Härnäst följer ett kapitel som ger guidning över fältet för feminism som verktyg och i 

synnerhet inom ämnesområdet för utvecklingspolitik. I det tredje kapitlet presenteras det 

teoretiska ramverket som består av både feministisk postkolonialism och diskursteori samt 

definitioner av centrala begrepp. Det fjärde går igenom det valda fallet för uppsatsen som 

är Kanadas policy om feministisk utvecklingspolitik. Där introduceras även kritisk 

diskursanalys och Norman Faircloughs tredimensionella modell som har använts som 

inspirationskälla för den metod som har använts i uppsatsen. Det femte kapitlet genomgår 

hur analysen har skett i enlighet med den nämnda modellen som sedan sammanställs i de 

avslutande avsnitten om resultat och slutsats. 

  

                                                      
2 Förkortas hädanefter som CFIAP 
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2. Tidigare forskning 
 

För att ge en introduktion på området kommer följande avsnitt att gå igenom hur feminism 

och jämställdhet inom politik har använts och uttrycks under senare år. Detta övergår i en 

mindre orientering av definitioner av utveckling och problematisering av feminism från ett 

västerländskt perspektiv. 

 

2.1 Feminism som verktyg 

 

Feminism som strategi för politisk förändring är svår att definiera då det finns flera 

inriktningar på feminism som exempelvis liberal feminism, social feminism, 

radikalfeminism och queerfeminism. Vad som förenar feminister är tanken att kvinnor är i 

en underordnad position i jämförelse med män och utsätt för diskriminerande behandling i 

samhället på basis av dess kön (Freedman, 2003). Sällan talas det en om en enda 

kvinnorörelse, utan snarare om flera parallella feministiska kamper som fortgår samtidigt, 

där var och en har olika syften i hur och var målet ska nås. Oftast har feministisk kamp 

utgått från att försöka förändra på strukturell nivå som i sin tur medverkar till förändrade 

uppfattningar i samhället.   

     FN:s Decade for Women (1976 – 1985) var ett startskott när globala 

jämställdhetsfrågor började få mer utrymme på institutioners dagordningar och allt fler 

kvinnorörelser började engagera sig mer aktivt i kampen om jämställdhet (Caglar et al, 

2013). Jämställdhet inom politiken har allt mer frekvent kommit att bli ett etablerat 

begrepp som används av politiker och återfinns i såväl nationella som internationella 

forum (Lombardo et al. 2009). Detta är mycket tack vare de kvinnorörelser som fått 

mycket stor uppmärksamhet under det tidigare 1900-talet. Det har även påverkat det 

faktum att synen på studiet av politisk styrning har förändrats genom åren till att tillvarata 

fler synvinklar, där exempelvis ”genusregimer” har fått genomslag som analysobjekt. 

Likaså har feminism fått allt mer utrymme i lagar och policys som ett styrande instrument 

för hur länder och institutioner ska kunna nå jämställdhet (Caglar et al: 2013). När FN 

grundades 1945 tillskrevs jämställdhet mellan könen som en av grundpelarna i FN-

stadgan, vilket ses som det första internationella avtalet som berörde jämställdhet. 1948 

tillkom även Deklarationen om Mänskliga Rättigheter där en särskild kommission 

skapades för att se till att kvinnors rättigheter skrevs in i deklarationen (Charlesworth, 

2013). Genom att skapa lagar och policys som berör jämställdhet produceras kunskap om 

kvinnor och flickors rättigheter och framför allt normen om jämställdhet. 
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Kvinnokonventionen (CEDAW) är ett sådant exempel på en normbildning om avskaffande 

av diskriminering mot kvinnor, som bidragit till att allt fler ser diskriminering av kvinnor 

som bekymmersamt (Suneja, 2002; Zwingel, 2013). Ett annat verktyg är kvotering som 

bidrar till både medvetenhet om det låga antalet kvinnor i exempelvis parlament men 

skapar även en norm om integrering av kvinnlig representation i beslutsprocesser. På 

senare tid har institutioner försökt integrera jämställdhetsperspektiv3 in i sina 

verksamheter vilket innebär att jämställdhet ska genomsyras på flera nivåer och syftar till 

att skapa norm om jämställdhet samt upplösa dikotomier som tidigare delat upp 

verkligheten i två språkliga motsatspar som baserat sig på hierarkiska förhållanden 

(Squires, 2007: 136).  

 

2.2 Mottagandet av en feministisk politik i Sverige 
 
Sverige har sedan 2014 en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik 

(Regeringskansliet, 2017). Frågor som väckts inom den svenska debatten om ett 

feministiskt ställningstagande verkligen innebär en skillnad och undersökningar har visat 

på att det sedan tidigare implicit redan funnits ett genomgående jämställdhetstema i 

utrikespolitiken under en längre tid. Den nya uttalade feministiska utgångspunkten har 

dock inneburit att regeringen “vridit upp volymen” ytterligare i jämställdhetsfrågor 

(Blomqvist, 2017). Sverige har med sin feministiska utrikespolitik axlat rollen som 

ledande på global jämställdhet, men har samtidigt fått kritik på områden som flykting- och 

migrationspolitik för att de har misslyckats att tillvarata kvinnliga flyktingars rättigheter 

när de på samma gång vill framstå som inkluderande i sin feministiska politik 

(CONCORD, 2016). Dock har betydelsen av att förvalta en uttalad feministisk politik 

poängterats göra skillnad för kvinnor för att det verkligen betonar jämställdhetsfrågan i 

global politik. Bland annat framhävs dess betydelse i tider av populism och orolig 

säkerhetspolitik där kvinnor hamnar i en särskilt utsatt position (Lackenbauer, 2017).  

 

2.3 Kvinnor och utveckling 
 
Under en längre tid betraktades kvinnor och män i utvecklingsländer som en enda enhet i 

frågan om utveckling där de likställdes med varandra i frågan om resursbehov. Ester 

Boserups studie Kvinna i u-land: Om kvinnans roll i den ekonomiska utvecklingen (1970) 

ifrågasatte denna genusneutrala syn på utveckling och pekade på att kvinnor har en 

betydande roll i länders ekonomiska tillväxt som inte kan ignoreras för att länder ska 

                                                      
3 “Integrera jämställdhetsperspektiv” kallas “gender mainstreaming” på engelska 
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kunna ta sig ur fattigdomen. Hennes publikation blev en viktig del i framväxten av 

kvinnospecifika program vilket vi kan se mycket av idag i exempelvis FN (Jain, 2005: 44, 

51 - 52). Numera är det välkänt att de som påverkas mest av fattigdom är kvinnor och 

barn. FN-organet för utveckling, UNDP, ringar in betydelsen av kvinnors deltagande i 

såväl ekonomiska som sociala institutioner för att samhällen ska kunna växa, och därmed 

öka jämställdheten i världen. Det ger dem inte bara ekonomiskt oberoende från män utan 

även juridisk betydelse som gör att de vågar stå upp mot könsbaserat våld och andra ting 

som förhindrat kvinnor från att klara sig själva samt tillgång till en utbildning (Human 

Development Report, 2016: 94). 

 

2.4 Utvecklingsland, tredje världen eller globala syd? 
 
Utveckling i dess enklaste bemärkelse handlar om att göra livet bättre för människor, men 

vad som exakt menas med utveckling och hur vi åstadkommer det finns det delade 

meningar om. Var och en har en egen uppfattning om hur utveckling ska ske och det finns 

ingen definition som fungerar på alla samhällen. Mycket har utveckling kommit att 

associeras med ekonomisk tillväxt men utveckling kan ske på flera olika nivåer och därför 

är det problematiskt att enbart utgå från BNP per capita (UNDP:s Blir världen bättre? 

2016). Vad som är ett utvecklingsland och hur ländernas geografiska läge ska betecknas 

har, enligt nationalekonomen och nobelpristagaren i ekonomi Gunnar Myrdal, utmynnat i 

“språklig diplomati”. Han menade på att rikare länder har sökt efter ett passande begrepp 

för länder som inte kommit upp i samma ekonomiska standard som dem i väst, men att de 

inte har kommit fram till en överenskommande benämning.  

     Det finns många orsaker till varför det är problematiskt att generalisera in länder i olika 

kategorier. Mycket på grund av att det saknas en hänsyn till sociala klasskillnader där det 

finns såväl rika i fattigare länder som fattiga i rika länder. Hur en väljer att dela in rika och 

fattiga stater beskriver var och ens inställning på världen, och kan ses som tvivelaktig som 

analytiskt ramverk då ens uppfattning nödvändigtvis inte behöver stämma överens med 

verkligheten (Smith, 2013). En av de tidigare definitionerna är begreppet ”tredje världen” 

som myntades i Frantz Fanon bok Jordens fördömda (1961). Begreppet har sina rötter i 

Kalla Krigets ideologiska uppdelning mellan stater: första världen kom att beteckna 

liberala västländer medan andra världen var de kommunistiska staterna i öst. Länder med 

lågt BNI fick namnet tredje världen som symboliserade att dessa länder var fattiga, och 

begreppet har kommit att följa med dem fram till idag (Nationalencyklopedin). En annan 

beteckning som sammanfattar en regional uppdelning är ‘nord och syd’ som uppkom efter 
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Brandtkommissionens sammanträde 1980. Där definierades rika länder som ”nord” och 

fattiga som ”syd” efter dess BNP per capita (Elgström och Jerneck, 1983).  

     Jag kommer i denna uppsats använda mig av definitionen utvecklingsländer i 

beskrivning av de länder som Kanadas feministiska utvecklingspolitik syftar till. Detta för 

att följa likt den kanadensiska policyn som använder ”development countries” som 

benämning. Jag kommer även använda begreppet ”kvinnor i utvecklingsländer” vid tilltal 

av kvinnor som Kanadas feministiska utvecklingspolitik riktar sig till. Chandra Talpade 

Mohanty som kommer presenteras i teorikapitlet använder sig av 

begreppet ”tredjevärldenkvinnor” och jag refererar enbart till denna benämning när jag går 

igenom hennes teoretiska resonemang om feministisk postkolonialism. 

 

2.5 Vems feminism räknas? 
 
Feministiska teoretiker har sedan globala jämställdhetsfrågor började uppmärksammas i 

slutet av 1980-talet tryckt på att världspolitiken har varit en plats där kvinnor uteslutits 

från beslutsfattande processer och formats utifrån manliga normer (Tickner, 2014: 259 - 

271). Kvinnans ställning började beaktas allt mer efter att en värld färgad av kapprustning 

och maskulinitet fått en törn i och med Kalla Krigets slut och upplysningen om kvinnors 

begränsade situation världen över visa på att det behövdes nya (genus)glasögon om 

förståelse för hur världspolitiken påverkar kvinnors liv. Dock har detta visat sig spegla en 

västerländsk feminism, även kallad vit feminism, som bygger på att den feminism som får 

utrymme i politiken och media inte tar till hänsyn för rasifierade kvinnors erfarenheter. 

Vita har genom historien haft större privilegierad status och därför har även deras 

erfarenheter fått större utrymme i debatten om feminism och jämställdhetskamp. Kvinnor 

utanför den vita, heterosexuella och ofta även medelklassiga uppfattningen om världen har 

blivit uteslutna i samtalen (Corrin, 1999: 98 - 120). Alltså har den feminism som skapat 

normbildningen om jämställdhet har speglat en västerländsk, liberal version av 

jämställdhet enligt kritikerna. Brittney Cooper sammanfattar detta konstaterande i en essä 

att “White women’s feminisms still center around equality. (...) Black women’s feminism 

demand justice. There is a difference” (Cooper, 2014). 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
Härnäst kommer ett avsnitt om den feministiska postkolonialismen som navigerar i 

förståelsen om hur tidigare diskurser om kvinnor och flickor i utvecklingsländer har låtit 

från västerländskt håll. Teorin är nära sammankopplad med diskursteorin som synliggör 

hur maktrelationer formas via vårt språkbruk. Begreppen diskurs och subjektspositioner är 

besläktade till diskursteorin och förklaras därefter. 

 

3.1 Feministisk postkolonialism 
 
Den postkoloniala teorin ifrågasätter den västerländska, vita normen som fått spegla en 

stor del av hur världen uppfattas. Edward Saïd var en av föregångarna av den 

postkoloniala teorin när han i sin bok Orientalism (1978) beskrev problematiken kring 

uppdelningen av öst och väst. Utvecklandet av dikotomier som “öst” och “väst” eller “vi” 

och “dem” rankas hierarkiskt och sätter olika värden mot varandra, vilket Saïd beskriver 

som ett sätt för västerländska att behålla makt och kontroll över de från “öst” genom att 

skildra orienten som “underutvecklad” eller “främmande”.  

     Prefixet ”post” indikerar att en teoretisk grund som tidigare varit vedertagen har 

ifrågasatts och utvecklats till ett nytt fält. Inom den postkoloniala teoritraditionen innebar 

det ett ökat fokus på en mer nyanserad bild av kvinnor utanför västvärlden (Nationella 

sekretariatet för genusforskning). Den feministiska forskaren Chandra Talpade Mohanty 

talar kritiskt om västerländsk hegemoni och dess beskrivning av kvinnor i 

utvecklingsländer (Mohanty, 2003: 17 – 19; 21; 42). Hegemoni är ett begrepp som 

kommer från den marxistiske filosofen Antonio Gramsci som talade om en kulturell 

hegemoni vilket innebär en undermedveten dominans. Exempelvis talade han om att 

kapitalismen får en etablerad och normaliserad status genom att skapa och producera 

normen om ett kapitalistiskt samhälle, vilket ger makt över andra kulturella yttringar 

(Santucci, 2010: 152 - 154). Hegemoni kan därmed påträffas på flera olika sätt. Begreppet 

nykolonialism uttrycker en fortsatt upplevd kolonialisering för befolkningen som bor i de 

forna kolonierna, ofta associerad till den afrikanska och asiatiska kontinenten, som kan 

både uttryckas via kulturell eller ekonomisk dominans i staten men även militärt. (Jasen 

och Pramod K, 2010). Detta kan betraktas som en form av hegemonisk ställning där väst 

har en överordnad position över sina tidigare kolonier utan att de har ett reellt 

maktövertagande över staterna. Mohantys syn på hegemoni ligger i att västerländsk 

beskrivning av - som hon uttrycker sig - “tredjevärldenkvinnor” är ett resultat av ett behov 

av makt över dessa kvinnor, och som ofta manifesteras i att kvinnan tillskrivs som offer 
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och ses som maktlösa över sin situation (Mohanty, 2003: 22 – 24; 33 - 42). Denna 

utgångspunkt överensstämmer med Michel Foucaults diskursteoretiska beskrivning av 

utestängningssystem där sanningen om världen beror på vilka diskurser vi använder för att 

skildra den (Foucault, 1971: 11). Om vi enbart beskriver världen utifrån en västerländsk 

historisk kontext kommer även vår bild av världen att uppfattas som sådan och andra 

kulturella och historiska aspekter stängs utanför.  

     En av den feministiska forskningens grunder bygger på den ontologiska föreställningen 

av att ens världsbild formas av sina egna erfarenheter och därför är frågan om objektiv 

forskning och kunskapsproduktion centralt. Mohanty, som kritiserar den eurocentriska 

epistemologiska utgångspunkten, visar på att den västerländska diskursiva beskrivningen 

av “tredjevärldenkvinnor” har undgått att ta in lokala perspektiv och erfarenheter, och 

tenderat att beskriva kvinnor som en enda homogen grupp (Mohanty, 2003: 19 – 22; 30). 

Västerländska idéer om människor utanför den västerländska kontexten tas för given som 

en sanning, och detta producerar dikotomier som i sin tur ger en skev bild av verkligheten 

(Mohanty, 2003: 31; 38 – 39; 53; 65). Stereotypa beskrivningar framhålls och sprids utan 

större reflektion. En så kallad intersektionell avsaknad där diskriminering av skillnader 

mellan exempelvis klass, etnicitet, hudfärg eller sexuell läggning framhålls som ett sätt att 

behålla maktförhållanden. Intersektionella verktyg används att lyfta fram strukturer och 

bidra med en förändring av den rådande kunskapsproduktionen, där den vita, 

västerländska hegemonin har vidmakthållit som den dominerande medverkan till kunskap. 

(de Los Reyes och Mulinari, 2005). Mohanty, som framför allt kritiserar avsaknaden av 

klassperspektiv i sina analyser, anser att var och en har olika erfarenheter av västerländsk 

hegemoni, där historiska och socioekonomiska uttryck av bland annat slaveri, 

tvångsförflyttningar och folkmord skildrats på olika sätt, och där kommer också den 

politiska makten att differentieras länder och människor emellan (Mohanty, 2003: 24 – 25; 

31; 33; 44; 46 – 47; 52).  

 

3.2 Diskursteori 
 
Diskursteori är både teoretiskt och metodologiskt lagd. Ur det teoretiska innebär en 

diskursteorin en uppfattning av social verklighet och om maktförhållanden, och från det 

metodologiska hur diskurser används för att synliggöra dessa uppfattningar. Diskursteori 

har flera olika ingångar men enas med varandra om att språk formar en 

verklighetsskapande process. Vår språkanvändning och de diskurser en tillämpar laddas 

med olika mycket värde, som i sig bildar sammanhang och meningsskapande. Hur 

diskurser används och hur dess innebörd framställs ser olika ut för var och en. Foucault 
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talar om förhållandet mellan språk och makt, där den som har makt över diskurser även 

har makt ute i samhällen (Bergström och Boréus, 2012: 353 – 355; 379; 381). Normer och 

sanningar om världen byggs upp av språkliga föreställningar enligt den diskursiva teorin, 

där vissa diskurser laddas med mer makt än andra. Förhållandet mellan makt och kunskap 

vilar, enligt Foucault, i diskurser om den sanning om världen vi föreställer oss. När någon 

får makt över en diskurs blir det också en föreställning av sanning som etableras 

(Foucault, 1971: 13 - 15) och människor kontrolleras via diskurserna (Bergström et al: 

361).  

 

3.2.1 Vad är en diskurs? 

 
Begreppet diskurs har redan nämnts ett flertal gånger. Vad som betraktas som en diskurs 

varierar men kan uttryckas som “ett bestämt sätt att tala om och förstå vår värld (eller ett 

utsnitt av världen).” Diskurser är sammankopplade till det språkliga och hur strukturer 

inom vår språkanvändning påverkar oss. Det finns flera olika sociala domäner som 

påverkar hur vi använder diskurser och dessa är med formar vår världsbild. Diskurser ger 

en viss representation av verkligheten utan att nödvändigtvis behöva betyda att den är helt 

sanningsenlig (Winther Jørgensen och Phillips, 2000: 7; 15).  

 

3.2.2 Subjektspositioner 

 
När människor paketeras in i specifika roller eller beskrivningar utsätts de för 

subjektspositionering. En subjektsposition kan beskrivas som en förutbestämd roll eller 

status hos någon som inte nödvändigtvis behöver representera individen i sig, vilket ofta 

kommer att formas via språkliga yttranden. Omgivningen runt omkring ger identitet åt 

subjektet genom vissa attribut, exempelvis könsroller eller yrken (Winter Jørgensen et al, 

2000: 48). Subjektet utsätts för ett maktövertag av dessa förutbestämda attribut som är 

svår att ta sig ur (Bergström et al, 2012: 361). Foucault resonerade att subjekt i diskurser 

är decentrerad, vilket då innebär att subjekt inte framkallar sig själva utan att de alltid 

skapas av andra. Foucaults lärare, Louis Althusser, talade om länken mellan subjekt och 

ideologi, där ideologier anses dölja människors förhållande till varandra. Subjekt utsätts 

för en så kallad interpellation som innebär en process där ideologi är med och konstituerar 

formandet av subjektspositioner. Genom interpellationer utsätt subjekt för en förutfattad 

bild av vem eller vad subjektet är och kan därmed snedvrida vårt sätt att uppfatta kunskap 

(Winther Jørgensen et al: 21 - 22). 

     Som Mohanty anmärker i sin postkoloniala kritik har kvinnor i utvecklingsländer 

utsatts för diskurser om att de är “maktlösa” eller framställs som “offer” vilket inte 
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nödvändigtvis behöver representera verkligheten (Mohanty, 2003: 39 - 40). Gaya 

Chakravorty Spivak skrev i essän Can the Subaltern Speak (1988) om bilden av “vita män 

som räddar bruna kvinnor från bruna män”, det vill säga män från tidigare kolonialmakter 

och deras behov av att uppehålla en maktstatus över kvinnor och män från utomvästliga 

stater, där både kvinnan och mannen beskrivs som maktlösa. Essän begrundar hur en kan 

se på “tredje världen” utan att ta in koloniala vinklar, och i synnerhet från forskning i väst 

om en fortsatt hegemoni upprätthålls genom dikotomier som skapar 

subjektspositioneringar av kvinnor utanför den västliga kontexten. Spivak menar på att det 

är problematiskt att utgå från att den västerländska praxisen är universell för varje enskilt 

fall.  
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4. Val av fall och metod 
 

I detta avsnitt presenteras det valda fallet samt den metod som använts för att analysera 

fallet. Policyn Canada’s Feminist International Assistance Policy är Kanadas beskrivning 

på vad de menar med en feministisk utvecklingspolitik och vad de vill åstadkomma med 

den. 

 

4.1 Canada’s Feminist International Assistance Policy 
 
Sedan sommaren 2017 har Kanada en feministisk utvecklingspolitik. Den tidigare 

konservative premiärministern Stephen Harper lät den kanadensiska utrikespolitiken 

omformulera “gender equality” (jämställdhet mellan könen) till “equality between women 

and men” (jämställdhet mellan kvinnor och män) vilket betraktades som exkluderande för 

personer som inte såg sig själva inom den könsnorm som kvinna och man utger. Detta 

kunde betraktas som bakåtsträvande i ett land som under längre tid sett sig själv som en 

ledande aktör på den internationella arenan i globala jämställdhetsfrågor (Tiessen och 

Carrier, 2015). När premiärminister Justin Trudeau lanserade CFIAP betraktades det som 

en stor förändring som ledde till delade åsikter (Bhushan, 2017). 

     Kanadas minister för utvecklingspolitik och utrikesministern attribuerar feminism och 

kvinnors rättigheter som en kanadensisk värdegrund (Message from the Minister of 

Foreign Affairs; Message from the Minister of International Development and La 

Francophonie4). CFIAP ämnar att bistå de allra fattigaste med bistånd. Policyn är 

uppdelad i sex olika handlingsområden: jämställdhet och empowerment (gender equliaty 

and the empowerment of women and girls), mänsklig värdighet (human dignity), tillväxt 

för alla (growth that works for everyone), miljö och klimatåtgärder (environment and 

climate action), politiskt deltagande (inclusive governance) samt fred och säkerhet (peace 

and security). Dessa handlingsområden integreras med varandra då alla områden hänger 

ihop och ingen av dem kan påstås vara mer eller mindre viktig än någon annan. 

Strukturella åtgärder tillsammans med direkta kombineras för att försöka åstadkomma bäst 

möjliga resultat som gynnar kvinnor, och i långa loppet även samhällen i stort 

(Government of Canada, 2017). 

 
 
 

                                                      
4 CFIAP är enbart en webbsida från Government of Canada. Referenserna och citaten som anges i denna 

uppsats är rubriker från policyns webbsida. 
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4.2 Kritisk diskursanalys 
 
Den metod som används i denna studie är en så kallad kritisk diskursanalys. Metoden 

avser att granska förhållandet mellan det diskursiva och det sociala, och vad som 

resulteras av detta i den språkliga utvecklingen av diskurser. Analysen utgår från att 

diskurser och sociala praktiker hänger samman och får olika konsekvenser beroende på 

hur används. Praktikerna är historiskt och socialt situerad vilket påverkar utformningen av 

diskurser och som bör undersökas i samband med sociala samspel. Dessa formas utifrån 

både hur de används diskursivt men även lingvistiskt där en går in på detaljnivå av 

grammatiskt utformning i texter. Empirin är därmed den del i analysen som kan förklara 

hur diskurser sprids. Förhållandet till makt betonas särskilt i den kritiska diskursanalysen 

där ideologi är centralt i utformandet och upprätthållandet av diskurser. Detta för att 

kartlägga hur diskurser förbrukas i sociala interaktioner och för att synliggöra relationen 

mellan dessa maktförhållanden. Det är för att kritiskt kunna peka på ojämlikheter i 

maktfördelningar och med en förhoppning om att den kritiska analysen ska leda till 

förändringar av hur vi använder vissa diskurser (Winther Jørgensen et al, 2000: 66 - 70). 

     En av de mest inflytelserika inom kritisk diskursanalys är professor emeritus Norman 

Fairclough. Fairclough sammanlänkar den samhällsvetenskapliga disciplinen med en 

lingvistisk tradition (Bergström el a, 2012l: 356) där det textuella är med och formar 

sociala praktiker; det vill säga den kommunikativa företeelsen som text och diskurser 

producerar. Faircloughs kritiska angreppssätt på diskurser utgörs av att diskurser är 

konstituerad och inte enbart konstituerande vilket betyder att diskurser även kan påverkas 

av det som ännu inte är uttalat. Detta är centralt i förståelsen om hur diskursiv- och social 

praktik hänger samman. Diskursers förhållande till det sociala betraktas som dialektiskt, 

nämligen att de påverkar varandra (Winther Jørgensen et al: 70 - 71). Förenklat sagt 

undersöker metoden relationen mellan språkliga yttranden och samhällsfenomen och i 

synnerhet förhållandet till makt. Makt och hegemoni förstärks via demarkationslinjer som 

gör att diskurser delas av mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Fairclough 

fokuserar även mycket på ideologi och hur ideologiska diskurser upprätthåller 

maktstrukturer mellan människor. Han menar att diskurser har olika sätt att fungera; dels 

innehållsmässigt (när text och grammatisk struktur undersöks), dels relationsmässigt (hur 

text produceras, distribueras och konsumeras) och dels identitetsmässigt (text i förhållande 

till sociala sammanhang). Dessa tre dimensioner är en analysmodell som Fairclough kallar 

för den tredimensionella modellen och som används för att beskriva diskursiva relationer 

(Bergström el al: 356; 373 – 375). 
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     Det finns ingen komplett modell av hur den kritiska diskursanalysen går till och det är 

mycket egna tolkningar som spelar in i utförandet (Bergström et al: 381). Den metod som 

används i denna uppsats om subjektspositioneringar kommer inte följas till punkt och 

pricka utan kan hellre ses som en modifierad version av Faircloughs modell. Nu närmast 

kommer en beskrivning av Faircloughs modell med en integration av de metodologiska 

avgränsningar som jag har valt att exkludera.  

 

4.3 Modifierad version av Faircloughs tredimensionella modell 
 
Diskurser har enligt Fairclough tre olika funktioner: skapa sociala identiteter, sociala 

relationer samt en innehållsmässig funktion. För att analysera hur en diskurs används finns 

det två led en bör utgå ifrån: den kommunikativa händelsen och diskursordningen. En 

beskrivning av diskursordning är “summan av alla de genrer och diskurser som används 

inom en social institution eller en social domän.” Den diskursordning som undersöks i 

detta fall är den diskurs som används inom den sociala domän som behandlar bistånd och 

utvecklingspolitik i relation till kvinnors rättigheter. Med den kommunikativa händelsen 

avser analysen att fånga upp hur språkbruket används inom en viss händelse. I detta fall 

ämnar den kommunikativa händelsen att vara Kanadas feministiska utvecklingspolitik. 

Den kommunikativa händelsen är uppdelad i tre dimensioner: text, diskursiv praktik och 

social praktik. Dessa dimensioner är vad som utgör Faircloughs analysmodell (Winther 

Jørgensen et al, 2000: 73; 76; 74). 

     Textanalysen i Faircloughs modell syftar till att undersöka de lingvistiska strukturerna i 

texten. Exempel på detta kan vara hur grammatik och ordval hänger ihop, och hur dessa 

påverkar utformningen av diskurser (Winther Jørgensen et al: 72; 75). I och med att jag 

inte har en bakgrund inom lingvistik, och i synnerhet inte engelska lingvistik kommer jag 

inte att gå in på de grammatiska detaljerna i CFIAP. Istället granskas övergripande ordval 

och identitetsskapande subjektspositioneringar som uttrycks i policyn. Där har en så kallad 

kodning av definitioner som beskriver “kvinnor” och “flickor” har markerats och sedan 

placerats in i funna teman som utmärker sig i policyn. Detta tillvägagångssätt är vanligtvis 

betraktad inom metoden för diskurspsykologi vid transkriberandet av intervjuer (Winther 

Jørgensen et al: 121 - 122), men jag har valt detta även för den kritiska diskursanalysen då 

den hjälpsamt ramar in subjektspositioneringar som påträffas. Efter att ha läst igenom 

materialet till det valda fallet noggrant ett flertal gånger (Bergström et al, 2012: 411) och 

markerat funna subjektspositioneringar jämförs dem sedan emellan och placeras in efter 

gemensamma teman. De mest framstående teman kommer att presenteras i analysen. 

Eftersom jag utgår från ett feministiskt postkolonialt perspektiv kommer de teman som 
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introduceras även de utgå från denna utgångspunkt. Där kan subjektspositioneringar som 

“offer”, “maktlöshet” samt “vi och dem” kategoriseras in. Mohanty talar om västerländsk 

hegemoni och behovet av att ta in lokala perspektiv som en del i hennes teoretiska ingång. 

Med detta med i tankarna under analysen kan mönster synliggöras och vid applicering av 

den postkoloniala teorin kan det framhållas om det har skett en förändring i skildringen av 

kvinnor i en feministisk deklaration i jämförelse med tidigare, koloniala beskrivningar. 

     Den diskursiva praktiken handlar om produktion och konsumtion av texter vilket 

Fairclough delar upp som två separata delar. Textproduktion och textkonsumtion som 

innebär en granskning av hur subjektspositioneringar produceras och förs vidare i 

textform (Winther Jørgensen et al: 74 - 75). Begreppet intertextualitet som framhåller att 

texter inte kan vara helt isolerade utan består av relationer till andra texter, hör hemma i 

det här avseendet i det att vissa diskurser och subjektspositioneringar fortgår och 

återupprepas gång på gång (Bergström et al: 376). I och med att jag inte jämför med andra 

dokument inom samma diskursordning antas produktionen och konsumtionen av hur 

CFIAP tillskriver kvinnor ligga i de källor de använder för att stärka upp sina argument 

om varför en feministisk utvecklingspolitik är nödvändig. Dock kommer dessa inte att 

undersökas ingående då det inte finns tillräckligt med utrymme för det. Ett större fokus är 

istället hur CFIAP är upplagt för läsaren och hur denne kan tänkas tolka innehållet och vad 

det innebär för subjektspositioneringen. För att kunna utforska om CFIAP har antagit ett 

postkolonialt perspektiv i sin utformning vid tillskrivandet av subjektspositioneringar av 

kvinnor i utvecklingsländer utgår jag från Mohantys beskrivning av hur kvinnor har 

subjektspositionerats genom tiderna. Eventuella dikotomier som tidigare delat upp kvinnor 

från öst och väst ägs också in under analysen. 

     Den sociala praktiken hänger starkt samman med den diskursiva. Diskurser får 

betydelse i hur de uttrycks även i hur de används socialt utanför den textuella kontexten 

och blir en del i återupprepningen av diskurser (Winther Jørgensen et al: 74; 71). Det ger 

en beskrivning om maktförhållandet mellan diskurs och det sociala upprätthålls eller ej. 

Vilka identiteter kvinnor i utvecklingsländer får genom CFIAP hänger starkt ihop med 

reproduktionen av subjektpositioneringarna. Sociala relationer, som uttrycker relationer 

mellan grupper, återfinns i relationen mellan Kanada och de kvinnor de vill bistå i sin 

policy. Den innehållsmässiga delen av konstruktionen av diskurser återfinns i detta fall i 

den kunskap om kvinnor i utvecklingsländer som Kanada bidrar med i sin policy. 

Diskursordningen tas därmed i förhållande till andra diskurser inom samma disciplin som 

kan tänkas konkurrera med varandra om utrymme för den sociala praktiken (Bergström et 

al: 377). Dock kommer inte den sociala praktiken inkluderas i analysen i och med att 
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CFIAP är relativt nylanserad finns det få svar på hur de diskurser som uttrycks i policyn 

har fått spridning. Istället läggs mer tid och fokus på innehållet i CFIAP vilket är det mest 

essentiella i denna studie. Den sociala praktiken kommer att beröras vid analysen av det 

textuella och den diskursiva praktiken då dessa är starkt sammanlänkade och på sätt och 

vis ändå gå in i vad diskurserna i CFIAP innebär för den sociala sfären, utan att gå in på 

detaljnivå enligt Faircloughs metod. 

 

 
        

Figur 1.1 Faircloughs tredimensionella modell 

 

 

4.3.1 Varför Faircloughs version av kritisk diskursanalys? 

 

Även om jag har modifierat och exkluderat delar av Faircloughs analysmodell för att 

anpassa efter det valda fallet med dess tillhörande frågeställningar har jag valt att utgå från 

hans metod för att den hjälper till i förståelsen var reproduktionen av 

subjektspositioneringar kommer från och hur de förändras. Feministiska 

ställningstaganden i väst som fenomen och dess relation till utvecklingspolitik är 

betydelsefullt att undersöka för att synliggöra maktförhållanden. Där hjälper Faircloughs 

modell till att besvara frågeställningarna om vilka subjektspositioneringar som erhålls i 

Kanadas feministiska utvecklingspolitik och huruvida dessa kan beskriva en förändring av 

beskrivningen av kvinnor i utvecklingsländer utifrån en postkolonial teori. Fastän empiri i 

detta fall inte betonas lika starkt som metoden anför assisterar den feministiska 
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postkoloniala metoden denna aspekt med hur stereotypa beskrivningar av kvinnor har 

skett genom tiderna och var dessa kommer ifrån. Den ideologiska infallsvinkeln om 

studiet av maktförhållanden som också är centralt för metoden är omdiskuterad om hur det 

kan tolkas (Winther Jørgensen et al, 2000: 79). I detta fall betraktas ideologi från ett 

“uppifrån och ned-perspektiv” som utgår från hur ett rikt land skapar ett 

beroendeförhållande genom bistånd till utvecklingsländer. Således har studien tolkats 

utifrån andra termer och infallsvinklar än en renodlas modell á la Fairclough men som jag 

anser har varit möjliga att anpassat på ett genomförbart sätt.  

 

4.3.2 Tillvägagångssätt vid analys 

 
Att göra en diskursanalys kan se ut på olika sätt och många gånger kan forskaren själv 

behöva utveckla analysverktyg för att kunna genomföra en studie (Bergström el al, 2012: 

381). Om en gärna vill bygga på den valda infallsvinkeln med olika diskursanalytiska 

angreppssätt är det viktigt att vara noga med att tänka på dess olikheter för kunna 

genomföra en begriplig analys (Winther Jørgensen et al, 2000: 94). I och med att jag utgår 

från en kodning av identifierade subjektspositioneringar som vanligtvis återfinns i 

diskurspsykologi gäller det för mig att begrunda detta under analysens gång. 

     För att genomföra analysen har jag börjat med tillämpat den textuella sfären där 

kodningen av subjektspositioner avgör vilka subjektspositioneringar som lägga in i 

analysen. Ur de textuella i Faircloughs modell framhålls ordval där i detta fall ordval av 

kvinnor i utvecklingsländer undersöks. Inom lingvistiken används benämningen 

transitivitet för att förklara vem eller vad som gör något i en händelse (Bergström et al: 

280). Hur kvinnor som aktörer beskrivs är sålunda en komponent som kan förklara 

huruvida en skillnad har skett i en feministisk deklaration i relation till en postkolonial 

teori - det vill säga om kvinnor i utvecklingsländer anses ha en nyckelroll inom 

utvecklingspolitik. Tillämpandet av den diskursiva praktiken hjälper till att få en 

uppfattning om hur policyn är upplagd för läsaren och tolkningar om varför upplägget ser 

ut som det gör. En överblickande analys där tolkningar av vilka policyns kommunikativa 

ändamål kan tänkas vara beskrivs i den diskursiva analysen. Detta är relevant för att få 

förståelse om varför Kanada valt att utforma en feministisk utvecklingspolitik och vilket 

budskap de sänder genom att utskriva subjektspositioneringar av kvinnor på ett visst sätt. 

 

4.3.3 Kritiska reflektioner om kritisk diskursanalys 

 
Som det redan har anmärkts har Faircloughs modell behövt modifierats för att kunna 

anpassa till det valda fallet. Det kan betraktas som en nackdel av metoden då den kan 



 

22 

 

behöva ändras efter enskilda fall och därför vara svår att applicera. En annan kritisk 

anmärkning som framhävts är frågan om var gränsen mellan av vad som betraktas som 

diskursivt och icke-diskursivt. Även frågan om hur det dialektiska förhållandet mellan det 

diskursiva och icke-diskursiva ska tolkas och var dess skiljelinje går är en kritik som 

framhållits. Faircloughs ger få guidade ord och verktyg om hur en kan märka av dessa 

gränser under en analys. Kritiker framlägger att det är svårt att påstå att diskursanalysen 

bidrar till någon särskild ny kunskap inom forskningen när enbart få, enskilda texter 

analyseras i taget som enkom baseras på tolkningar. En sista anmärkning som framhållits 

är bristen på hänsyn till socialpsykologiska aspekter från Fairclough. Med detta menas att 

hans syn på hur diskurser skapar maktförhållanden inte har i beaktning hur språkbruk 

ibland kan vara svårkontrollerat samt frånvaron av teoretiska ingångar på hur människor 

fungerar i grupp (Winther Jørgensen et al, 2000: 93 - 96). 

 

4.4 Reflexivitet 
 
En aspekt som jag, en vit kvinna från Sverige, är medveten om är problematiken kring 

huruvida jag har rätt till tolkningsföreträde av kvinnor från länder som har historiska rötter 

i kolonialismen. Även om den valda teorin ger en djupare insikt om koloniala strukturer, 

behöver det inte betyda att jag själv fullt ut kan urskilja eller förstå på vilket sätt kvinnor i 

utvecklingsländer tilldelas förutbestämda subjektspositioner. Som undersökande student är 

min roll därför att tillvarata den teoretiska tyngdpunkten som denna kandidatuppsats utgår 

från och vara medveten om att min bakgrund kan vara begränsande gällande hur 

uppfattningen av subjektspositioneringar i CFIAP stämmer överens med verkligheten. 

Detta är något som finns i tankarna genomgående under uppsatsens gång (Winter 

Jørgensen et al, 2000: 28 - 30). 

  



 

23 

 

5. Analys 
 
Nedanstående följer tolkningar av innehållet i CFIAP. Till och börja med beskrivs en 

sammanfattning av CFIAP som en djupare introduktion till policyn och dess ändamål. 

Sedan analyseras subjektspositioneringar utifrån den textuella kontexten. Där uppdelas de 

identifierade subjektspositioneringarna efter de mest utstående teman som kunde urskiljas 

i policyn och tolkas därefter från en feministisk postkolonial inriktning. Efter det kommer 

den diskursiva praktiken som beskriver vad textproduktion och textkonsumtion innebär 

för den som läser igenom policyn samt hur de källor som använts i CFIAP kan tänkas ha 

en påverkan i hur Kanada valt att tillskriva kvinnor de olika beskrivningar som utmärks.  

 

5.1 Sammanfattning av CFIAP 
 
I CFIAP skrivs det fram att den globala fattigdomsbekämpningar har gjort stora framsteg, 

men kvinnor och flickor har inte haft samma förmån av framgången. Policyn understryker 

genomgående att fattigdom kan utrotas om kvinnor får mer makt över sig själva och mer 

resurser, vilket i sin tur genererar att fred och stabila samhällen växer fram i 

utvecklingsländer. Därav det feministiska ställningstagandet. Därför satsar den 

kanadensiska regeringen att fram till 2021-2022 ska 95 % av deras bistånd fokusera på 

kvinnor och flickor. I CFIAP beskrivs även betydelsen av bevis-baserad beslutsfattande, 

vilket betyder att beslut fattas efter att det finns en välstuderad bakgrund för att de 

politiska besluten (Canada’s feminist approach to international assistance). För att detta 

ska ske efter kvinnornas behov behövs det samtal med organisationer och NGO:s på 

gräsrotsnivå för att säkerställa att deras behov garanteras och att lokala kvinnor får vara 

med i beslutsprocessen (Supporting local women’s organizations that advance women’s 

rights). En så kallad genusbaserad analys tillämpas på varje område och vid varje 

diskussion för att på bästa sätt nå ut till kvinnor och flickor och för att åstadkomma 

jämställdhet (Canada’s feminist approach to international assistance).  

     Policyn har sex olika handlingsområden som de lägger extra tonvikt på i sin 

feministiska utvecklingspolitik. Kategorin ”gender equality and the empowerment of 

women and girls” kan betyda många olika saker. Kanada har valt att koncentrera sig kring 

utvecklingsåtgärder som hjälper till att främja kvinnors och flickors rättigheter, och 

framför allt pekas sexuellt och könsbaserat våld ut som en viktig åtgärd som kräver 

förändring. Även kategorin ”human dignity” kan innebära många olika betydelser. I detta 

fall läggs fokus på fattiga och utsattas hälsa, och därför riktar sig Kanada till att göra 

hälsoresurser tillgängliga för dem. Under mänsklig värdighet ingår även könsrelaterad 
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humanitär insats (gender-responsive humanitarian action) som innebär att de som är 

drabbade av konflikt och humanitära katastrofer som exempelvis behövs hamna på flykt 

ska få assistans genom Kanadas bistånd. ”Growth that works for everyone” är en kategori 

som anser att ge kvinnor ger ekonomisk frihet för att i slutändan ge mer empowerment åt 

kvinnor och flickor. ”Environment and climate action” syftar till att ge stöd till dem som 

är eller förväntas bli påverkade av klimatförändringarna. Bland annat nämns planering 

inför miljökatastrofer, byggande av institutioner, kvinnligt ledarskap samt grön energi som 

centrala delar i kategorin. ”Inclusive governance” handlar om kvinnligt deltagande i 

beslutsprocesser och avskaffande av könsbaserad diskriminering. Genom att satsa på att 

främja kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen (rule of law) samt 

byggande av starka institutioner hoppas den kanadensiska regeringen att kvinnor ska få en 

att större roll i styrande organ. Det sista handlingsområdet “peace and security” rör 

kvinnors deltagande i fredsbyggande och återuppbyggande efter konfliktsituationer. 

CFIAP pekar på att sexuella brott som begåtts av fredsbevarande styrkor ska vara helt 

oacceptabelt och att kvinnor ska få representation i säkerhetssektorn (Government of 

Canada, 2017). 

 

5.2 Text 
 
Härnäst kommer ett urval av citat och hur dessa kan tolkas utifrån en postkolonial 

utgångspunkt. Fyra dominerande teman som har kunnat utmärkas i policyn presenteras 

med tolkningar om hur identiteter och ordval har används i formandet av 

subjektpositioneringar av kvinnor i utvecklingsländer i CFIAP. 

 

5.2.1 Behovet av assistans  

 

“Canada has chosen to focus on gender equality and the empowerment of women and 

girls as the most effective way to challenge poverty and inequality.” (Gender equality and 

the empowerment of women and girls) 

 

“In those regions of the world where the poorest and most vulnerable citizens have limited 

or no essential services, and where they also face the devastating effects of conflict and 

natural disasters, international assistance can help protect and preserve human dignity.” 

(Human dignity) 
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“Women also experience disproportionate levels of violence, exploitation and abuse. 

Sexual and gender-based violence is one of the most widespread abuses of human rights 

worldwide and its prevalence makes it an obstacle to peace and development. Many 

countries fail to investigate and prosecute sexual and gender-based crimes effectively, and 

offer limited support for women and girls who are survivors of human rights abuses.” 

(Inclusive government) 

 

“Canada’s Feminist International Assistance Policy is a reflection of who we are as 

Canadians. It expresses our belief that a more just and inclusive, prosperous, sustainable 

and safer world is possible. It guides our support for the world’s poorest and most 

vulnerable people.” (Conclusion) 

 

Budskapet här säger att jämställdhet och fokus på kvinnor är ett redskap för 

fattigdomsbekämpning. Kvinnor blir i texten objekt för fattigdom och ojämlikhet som kan 

tolkas som att de ses som oförmögna och underkastade sin livssituation. För att det ska ske 

en ändring på detta är kvinnor och flickor i utvecklingsländer beroende av Kanada som 

har resurser att hjälpa dem med. Den underliggande förståelsen som inte uttryckts 

skriftligen men som ändå kan förstås av sammanhanget är att Kanada anser sig ha den 

rätta bilden av vad jämställdhet är och hur det ska uttryckas i ett samhälle. Det kan ses 

som problematiskt i det inte finns någon finns ingen renodlad feminism som anses vara 

den “rätta” vilket Kanada antyder sig ha via policyn, det vill säga att de har de rätta 

verktygen för att skapa jämställdhet och utveckling i länder. Sådant som andra länder 

misslyckas med att genomföra på jämställdhetsplanet, exempelvis erbjuda vård och hjälp 

till kvinnor utsatta för sexuellt och könsbaserat våld, har Kanada haft framgång över på 

hemmaplan och därför kan ge “rätt” sorts bidrag för att hjälpa utsatta kvinnor. 

Dikotomin ”vi” och ”dem” kan urskiljas när Kanada refererar kvinnor som ”sårbara” 

medan de själva står för kunskapen om hur utveckling och fattigdomsbekämpning sker på 

bästa sätt. 

     Subjektspositioneringen av kvinnor kan tolkas som att de är oförmögna att själva ta sig 

ur fattigdom och behöver en hjälpande hand för detta. Från den postkoloniala teorin kan 

detta ses utifrån ett behov av att ha makt över kvinnor utanför väst: det vill säga att ett 

hegemoniskt band knyts mellan kvinnor i utvecklingsländer och Kanada.  

 
 
 



 

26 

 

5.2.2 Kvinnor som aktörer för utveckling 

 

“For our assistance to have the greatest possible impact on the ground, we must be 

determined, but also creative, flexible and rigorous in our approach. We must be 

innovative and foster innovation in how we work—through our funding mechanisms and 

by forming new partnerships. We will make sound decisions based on evidence and 

closely track our progress, but in a manner adapted to the needs of different stakeholders 

in different contexts.” (Message from the Minister of International Development and La 

Francophonie) 

 

“Annual public reports and close collaboration with civil society organizations will help 

us report on progress.” (Peace and security) 

 

“Constitutional reform efforts and post-conflict state-building offer important 

opportunities to advance a women’s rights agenda and address historical discrimination. 

Canada will work with government and civil society, including organizations that advance 

women’s rights, to ensure that commitments to gender equality are reflected in reform 

efforts.” (Peace and security) 

 

“For the work of civil society, governments and donors to be most effective, it must rely 

on evidence and learning. Canada will strengthen the evidence base by investing in policy 

research, better data collection and evaluation for gender equality. This will be done 

across all of Canada’s international assistance efforts, and all of our partners will be 

expected to do the same.” (Gender equality and the empowerment of women and girls) 

 

“Peaceful and prosperous civil societies are more likely to achieve the Sustainable 

Development Goals, better able to respond to the effects of—and address the root causes 

of—extreme poverty, and better able to build economies that work for everyone. Civil 

society organizations possess valuable experience and expertise and have a strong 

understanding of local challenges and opportunities. New partnerships between 

Canadian, international and local civil society organizations will foster new ideas and 

solutions, and ensure that Canada’s international assistance is more effective and yields 

lasting results.” (More effective partnerships: Engaging civil society) 
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Även om Kanada anser sig ha de rätta verktygen för att kunna genomföra en feministisk 

utvecklingspolitik, anser de inte kunna göra detta helt själva. Kanadas regering uttrycker 

ett behov av ett nära samarbete med människor i de utvecklingsländer som CFIAP är tänkt 

bistå med pengar och vill därför ha kontinuerlig kommunikation med NGO:s och andra 

gräsrotsrörelser som jobbar för kvinnors och flickors rättigheter. Det kan ses som att de 

vill ta in lokala perspektiv på åtgärder som behöver vidtas och att de ser kvinnor i 

utvecklingsländer som en viktig och trovärdig samarbetspartner för utrotning av fattigdom 

och för främjandet av jämställdhet. Även om de använder uttryck som tillskriver kvinnor 

som “sårbara” eller “fattiga” (se punkt 5.2.1) verkar de samtidigt anse att det är viktigt att 

hålla en dialog med lokala aktörer för att kunna genomföra effektiva projekt och få 

tillfredsställande resultat. Detta kan tolkas som att även om Kanada verkar se sig själv 

som den med rätt interpretation av en feministisk politik inser de vilka problem som kan 

uppstå när civilsamhället och dess kunskap och historiska bakgrund inte tas i beaktning. 

Där syns det evidensbaserade perspektivet som Kanada talar om, som visar på att samtal 

på gräsrotsnivå medverkar till en mer inkluderande och effektiv syn på utvecklingspolitik. 

Vad Kanada erbjuder kan ses som verktyg för att kvinnor ska få kunskap om feminism 

och kvinnors mänskliga rättigheter och så småningom själva ska kunna ta kontroll över 

kvinnlig frigörelse i utvecklingsländer.  

 

5.2.3 Kvinnor som medel för fred 

 

“It is estimated that in communities emerging from violent conflict, women’s participation 

in peacebuilding increases by 35 percent the probability that a peace agreement will last 

for at least 15 years.” (Women and girls can change the world) 

 

“Sexual and gender-based violence is one of the most widespread abuses of human rights 

worldwide and its prevalence makes it an obstacle to peace and development.” (Inclusive 

governance) 

 

“Canada’s Feminist International Assistance Policy recognizes that supporting gender 

equality and the empowerment of women and girls is the best way to build a more 

peaceful, inclusive and prosperous world.” (Executive summary) 

 

“The good news is that when women are involved in peace and security efforts, solutions 

are more comprehensive, reflecting what a community actually needs to recover from 

conflict. This increases community buy-in and offers a better opportunity to address the 



 

28 

 

root causes of conflict. When women are included, peace processes are more likely to be 

successful and peace agreements are more likely to endure. Studies also show that the 

security of women and girls is one of the best predictors of a state’s peacefulness. When 

women and girls have the safety and security they need, communities are safer, poverty 

decreases, development opportunities increase and entire families benefit. Peacebuilding 

and state building in the aftermath of conflict provide important opportunities for 

advancing women’s rights and gender equality.” (Peace and security) 

 

Kvinnor beskrivs som en aktör för att återställa fred i konfliktdrabbade länder. Med 

kvinnor som medverkande aktör i medlingsprocesser får processen och dess deltagare en 

bättre bild av behoven ute i samhällena. Policyn uttrycker en varsam ambition om en 

intersektionell betraktning som inkluderar hela samhällen, där kvinnor får rollen som 

förmedlare av vilka behov som finns för hållbara och inkluderande fredsbyggande 

processer. Kvinnor betraktas i viss mån som rationella varelser som behövs då de kan ta 

beslut som gynnar hela samhällen. Subjektspositioneringen kan uttryckas som att kvinnor 

anses vara som aktörer för hållbar fred och representanter för samhället. Inga dikotomier 

som uttrycker “vi” och “dem” förekommer inom denna funna subjektspositionering. 

CFIAP formulerar snarare ett stöd för att kvinnor ska få mer utrymme i fredsprocesser och 

fredsbyggande där Kanada själv inte är i sig en betydelsefull medlare i konfliktdrabbade 

områden. Genom att artikulera kvinnor i utvecklingsländer som viktiga aktörer för fred får 

lokala perspektiv och historieskrivningar större inflytande och förståelse kan skapas på ett 

mer slagkraftigt sätt än om enbart män och framför allt män från väst är med och 

förhandlar. Policyn uttrycker även könsbaserat våld som ett viktigt och grundläggande 

hinder för kvinnors deltagande i fredsbyggande. Därmed behövs strukturella åtgärder som 

motverkar våld mot kvinnor för att kvinnor ska kunna utvecklas. Det mest effektiva och 

ultimata sättet att jobba med kvinnors rättigheter är att arbeta i fredliga stater 

 

5.2.4 Kvinnor som medel för ekonomisk tillväxt 

 
“Finally, gender equality can deliver benefits for the private sector, which is responsible 

for creating nine out of 10 jobs in developing and emerging countries.” (...) “Businesses 

also benefit when they integrate women and woman-owned enterprises into their supply 

chains. More than one in three private-sector leaders report increased profits following 

efforts to empower women in emerging markets.” (Growth that works for everyone) 
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“While each of the Sustainable Development Goals is important, Canada has chosen to 

focus on gender equality and the empowerment of women and girls as the most effective 

way to challenge poverty and inequality. When women and girls are given equal 

opportunities to succeed, economic growth follows.” (Gender equality and the 

empowerment of women and girls) 

 

“Benefits for the communities in which they live are also undeniable: a one percentage 

point increase in female education raises the average gross domestic product (GDP) by 

0.3 percentage points and raises annual GDP growth rates by 0.2 percentage points.” 

(Human dignity) 

 

“For their part, governments also benefit when they provide proper legal protection and 

reform discriminatory laws and regulations that limit the full and equal participation of 

women in the workforce. By developing public-sector management and procurement 

practices that are responsive to woman employees and woman-owned businesses, 

governments can encourage both greater economic participation of women and stronger 

economic growth.” (Inclusive governance). 

 

Vad som framförs på denna punkt är att när kvinnor får arbeta genereras mer pengar till 

samhällen. Ekonomisk tillväxt framstår som en viktig del i policyn för att utveckling för 

kvinnor ska kunna ske. Framförallt betonas den privata sektorns betydelse för att 

medverka till mer jämställda samhällen. När kvinnor får lika ekonomiska resurser som 

män följer ekonomiska fördelar som är gynnsam för hela samhällen. Därmed 

subjektspositioneras dem som aktörer för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling. Vad 

som också nämns milt är hur strukturella faktorer spelar in, exempelvis att flickor behöver 

gå i skola för att de ska kunna medverka till länders tillväxt. Det visar på att det finns flera 

element som behöver tas i hänsyn till för ska utveckling ska kunna ske i ett land.  

     Vad som inte nämns är vilken ekonomisk modell av utveckling som ska tas i uttryck 

enligt CFIAP. Med det menas att vi inte får veta om Kanada anspelar på att de utgår från 

att tillväxt ska förverkligas utifrån en västerländsk synvinkel. Som det nämndes tidigare 

betonar CFIAP den privata sektorn som betydelsefull, vilket kan tolkas som att de för en 

mer västerländsk kapitalism som utgångspunkt för ekonomisk utveckling där 

företagsamhet och konkurrens är centralt. Enligt den postkoloniala teorin och Gramscis 

resonemang kring hegemoni är det problematiskt att framhålla en viss världssyn som den 

“sanna”. Ett västerländskt synsätt på ekonomi har en dominerande ställning på den globala 
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marknaden men det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är den bästa ekonomiska 

skolan. Risken med att Kanada skulle anföra en version av ekonomisk utveckling som de 

anser är “den rätta” kan innebära att de uppfattas som påtryckande och 

utvecklingsländerna skapar ett beroende till väst som de själva har svårt att kontrollera. 

Även om kvinnor får mer ekonomiska medel att utnyttja kan en viss hegemonisk, eller 

kanske till och med, nykolonial ställning skapas mellan utvecklingsländer och väst. 

 

5.3 Diskursiv praktik 
 
Den diskursiva praktiken är uppdelad i textproduktion och textkonsumtion. 

Textproduktionen är i detta fall en beskrivning av strukturen i CFIAP medan 

textkonsumtionen visar på hur läsaren av texten kan tänkas uppfatta innehållet. 

 

5.3.1 Textproduktion 

 
Upplägget i CFIAP är av en pedagogisk karaktär. Den som läser innehållet i CFIAP stöter 

på ett strukturerat upplägg där den hjälp som Kanada vill bidra med till att öka global 

jämställdhet ligger i centrum. De egenskaper som urskiljs är att texten är enkel att förstå 

och budskapet är tydligt utskrivet utan ett allt för formellt språkbruk. I början av varje 

handlingsområde tillskrivs positiva progressioner som gjorts på området som 

undervisande backas upp av statistik (se exempelvis Human dignity: Health and nutrition). 

För att understryka sina motiveringar till varför den feministiska approachen är viktig för 

Kanada har nyckelfakta (“key facts”) egna rutor vilket kan betraktas som en pedagogisk 

argumentation till deras val. Under till exempel “Key facts: Education” anges att kvinnor 

som går i gymnasiet tjänar 10 till 20 % mer i lön efter varje avslutat skolår. De använder 

sig av en argumentation som kan beskrivas ange positiva resultat i slutändan, som 

exempelvis “When women and girls are given equal opportunities to succeed, economic 

growth follows” (Gender equality and the empowerment of women). Vad Kanada 

praktiskt vill göra inom varje handelsområde har också en egen ruta var. För att ytterligare 

nå ut med sitt budskap används exempel från olika länder på vad som har gjorts. 

Exempelvis nämns Kambodja som ett exempel på ett land som är utsatt för torka vilket 

påverkar vattenfördelningen, och som där bistånd har riktats sig mot klimatåtgärder 

(Environment and climate action: Harvesting rainwater in Cambodia). De handelsområden 

de valt visar på hur sammankopplat allting är och varför en inte kan utesluta ett visst 

område (Executive Summary; Action Areas). En central del i policyn är att de betonar att 

beslut ska fattas på evidensbaserad grund, vilket innebär att de tar till analyser och 
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forskning som visar på att när en satsar på kvinnor kommer jämställdhet uppnås och 

utveckling i länder följdriktigt (Gender equality and the empowerment of women and 

girls). Ett annat karaktärsdrag är att de skriver hur mycket de vill satsa av sitt kapital på 

olika områden och ibland även nämna vart de kommer använda biståndspengarna. Till 

exempel: “Over the next three years, initiatives such as Family Planning 2020 and the 

Ouagadougou Partnership will make it possible for 120 million more women and girls in 

West and Central Africa to use family planning” (Human Dignity). 

 

5.3.2 Textkonsumtion 

 
För den som läser CFIAP innebär det att hen stöter på argumentationer och pedagogiska 

motiveringar om varför den kanadensiska regeringen anser att en feministisk 

utvecklingspolitik är viktig. Det kan tolkas som att Kanada vill att deras policy ska vara 

lätt att förstå för allmänheten; såväl politiker som den alldagliga människan. Det kan även 

uppfattas som att de känner ett behov av att nå ut till den som tvivlar på varför en 

feministisk utvecklingspolitik är till nytta genom till exempel deras användning av “key 

facts”. En annan uppfattning som kan urskiljas är att Kanada vill framstå som en 

tongivande som aktör på global jämställdhet när de väljer att skriva ut hur mycket 

biståndspengar de är villiga att satsa på olika jämställdhetsprojekt.  

 

5.3.3 Reproduktion av subjektspositioneringar utifrån den diskursiva praktiken 

 
CFIAP tillskriver människor i utvecklingsländer som framför allt “sårbar” eller “fattiga” 

och att kvinnor är de som i synnerhet drabbas mest under fattigdomsförhållanden 

(Message from the Minister of International Development and La Francophonie). Men 

även att kvinnor är viktiga aktörer för en hållbar utveckling. Detta är ett återkommande 

tema genom hela policyn. De subjektspositioneringar som uttrycks kan tolkas som att 

kommer från ett “uppifrån och ned”-perspektiv från biståndsrelaterade institutioner. De 

källor som används i CFIAP är framför allt olika FN-organ såsom UN Women, UNESCO, 

UNDP och UNHCR. Andra källor är rapporter från bland annat WHO, USAID, World 

Bank, FAO, Plan International och CARE. Gemensamt för dessa referenser är att de allra 

flesta rapporter som nämns är centrerade kring kvinnor och flickor och vägar för att 

förbättra deras levnadsstandard på olika sätt (se Footnotes). Sättet som CFIAP beskriver 

kvinnor kan med andra ord tolkas som att de har rekonstruerats av de källor de använt och 

hur dessa har uttryckt sig kring kvinnor i relation till jämställdhetsarbete. Likt Fairclough 

talar om intertextualitet och hur texter påverkar varandra kan det märkas här att 
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biståndsrelaterade institutioner verkar betona kvinnors roll för som aktör för utveckling. 

Aktörsrollen är i detta avseende en subjektsposition som fått större utrymme och mer 

acceptans, och som fortgår bland biståndsdomänen.  
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6. Sammanfattande diskussion 
 
I det avslutande avsnittet inleds en sammanfattning av CFIAP och de följande rubrikerna 

rubriceras efter de frågeställningar som ställdes i början av uppsatsen. Dessa kopplas 

slutligen ihop med den postkoloniala teorin och besvarar frågan om Kanadas feministiska 

utvecklingspolitik har beskrivit de kvinnor de syftar till att bistå med hjälp beskrivs utifrån 

en västlig kontext eller om de antagit postkoloniala aspekter.  

 

6.1 Identifierade subjektspositioneringar 
 
De fyra identifierade subjektspositioneringarna har några gemensamma drag. Allra främst 

uttrycker de kvinnor som aktör för utveckling. I den första och andra identifierade 

subjektspositioneringen uttrycks kvinnor dels som viktiga aktörer för utveckling, dels är 

de i behov av biståndshjälp av Kanada. Kvinnor i utvecklingsländer är i en 

beroendeställning till Kanada för att få tillgång till resurser som kan främja deras ojämlika 

livssituation, men att behovet av assistans är dock inte enbart sett från ett “top down”-

perspektiv. CFIAP tillskriver behovet av goda samtal från lokala perspektiv för att den 

feministiska utvecklingspolitiken ska nå ut på ett effektivt sätt. Den tredje 

subjektspositioneringen som utmärktes handlar om kvinnor utifrån en fredsdiskurs där 

kvinnor ses som en central för fredsprocesser och som en förmedlare av vilka behov som 

finns i samhället för en hållbar fredsprocess. Den fjärde och sista utmärkande 

subjektspositioneringen talade om kvinnor som en ekonomisk faktor som är viktiga för att 

främja tillväxten i utvecklingsländer.  

 

6.2 Subjektspositioneringarnas förhållande till feministisk postkolonialism 
 
Inom Mohantys postkoloniala beskrivning har kvinnor i utvecklingsländer beskrivits i 

homogena termer från representanter i väst och till följd stämplas en hel befolkning som 

“utsatta” eller som “offer” (Mohanty, 2003: 23, 39). Kanada beskriver inte en hel 

befolkning utan enbart de som policyn riktar sig mot, det vill säga som lever i de mest 

fattiga levnadsförhållandena. Även om policyn inte kategoriserar alla kvinnor i de länder 

som policyn är tänkt mottaga kan det betraktas som problematiskt då det kan tolkas som 

ett sätt att behålla ett maktövertag över kvinnor i utvecklingsländer. Inom biståndssektorn 

är det svårt att undgå maktförhållandena mellan givar- och mottagarländer och hegemoni 

är ett begrepp som återkommer i samtal om makt mellan ”rika” och ”fattiga”.  

     Vad som står ut i CFIAP är att kvinnor i utvecklingsländer framför allt framstår som 

viktiga aktörer för en hållbar utvecklingspolitik. För att hålla en god balans mellan givare 
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och mottagare är det viktigt att Kanadas mål om lokala influenser för hållbart 

utvecklingsarbete införlivas, det vill säga att NGO:s och andra gräsrotsrörelser får en stor 

plats i utformningen av olika projekt när biståndsarbete sker ute i fält. Annars finns risken 

för att deras feministiska policy inte blir trovärdig ifall en feministisk politik enbart utgår 

från Kanadas egen version av en feministisk politik. Jämställdhetsarbete har ifrågasatts för 

att spegla en form av nykolonialism när intersektionella perspektiv frångåtts och enbart 

direktiv från makthavare i rikare länder har uteslutit lokala anföranden eller inte anpassats 

efter miljön på lokal nivå (Silfver, 2010). Andra kritiska tänkare har uttryckt 

dubbelmoralen som uppstår när rika nationer och institutioner påtrycker med behovet av 

jämställdhetsarbete i utvecklingsländer men samtidigt inte lyckas vara jämställda inom 

sina egna organisationer (se till exempel Barrow, 2009). De funna 

subjektspositioneringarna antyder att en del postkoloniala aspekter har tillvaratagits under 

formgivningen av CFIAP men att det finns fortfarande en del aspekter som behöver 

begrundas när policyn praktiseras socialt. 

 

6.3 En förändring på ingång? 
 

Vad som utmärks i CFIAP är Kanadas ambition om att alla ska förstå varför en 

feministisk utvecklingspolitik är viktig. Detta syns i hur de väljer att strukturera upp sin 

policy för sin publik. Kanada anser att jämställdhet är essentiellt för att utveckling ska 

kunna ske på ett hållbart sätt och gynna hela samhällen. Likt kapitlet om tidigare 

forskning i denna uppsats informerar om har feminism och jämställdhet använts allt mer 

som verktyg för skapa normen om jämställdhet och för att kvinnor ska få sina mänskliga 

rättigheter tillgodosedda. Det kan även antas finnas bland de källor som Kanada använder 

sig av för att stärka sina argument om varför en feministisk utvecklingspolitik är viktig. 

Men feminism har fått kritik för att spegla en västerländsk vy där kvinnor utanför den vita 

normen har fått stå utanför samtalen om hur den feministiska kampen ska utspelas. 

Mohanty kritiserar den eurocentriska kunskapsproduktionen som dominerar inom 

feministiska debatter och framhäver behovet av att tillvarata på lokala perspektiv, där 

framförallt kvinnor i utvecklingsländer behöver få en allt större roll. Kvinnor i 

utvecklingsländer har stämplats som offer och maktlösa av väst genom tiderna, vilket 

skapar ett maktövertagande över kvinnorna. Det skapar en skev bild av verkligheten som 

undgår att se kvinnor som tillgångar och aktörer som kan vara med och påverka i 

samhällen (Mohanty, 2003: 22 - 23).  
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     Kanadas feministiska utvecklingspolitik har bevarat behovet av lokalt samarbete med 

civilsamhälle och gräsrotsrörelser i CFIAP vilket indikerar ett försök till goda band mellan 

Kanada och mottagarländerna och huvudsakligen kvinnorna i länderna. CFIAP tillskriver 

kvinnor som viktiga och nödvändiga aktörer som en hållbar utvecklingspolitik. Därmed 

menas att Kanada inte kan ensamt avgöra hur utveckling ska ske i ett land. Få utmärkande 

dikotomier syns i policyn vilket kan betraktas som ett första steg till en förändring av 

synen på kvinnor i utvecklingsländer. Hur Kanada lyckas implementera sin feministiska 

utvecklingspolitik i praktiken är en fråga som avgör hur mottagandet av dess policy blir, 

men även hur deras beskrivningar av kvinnor i utvecklingsländer fortgår.  
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7. Slutsats 
 
Biståndspolitik handlar om att försöka sträva efter att göra samhällen och människors liv 

bättre. Den som påverkas mest av fattigdom är kvinnor och flickor och det beror framför 

allt på gamla patriarkala strukturer och det tar tid för dessa strukturer tar tid att övergå mot 

mer jämlika normer mellan könen. Att tillskriva ett politikområde som feministiskt är ett 

stort, och enligt vissa ett modigt steg. Kanadas version av feminism är bara en av många 

olika feministiska uttryckssätt. Att ett västerländskt land kallar sig världsledande på 

jämställdhetsfrågor via en feministisk politik innebär även ansvaret för att flera aktörers 

perspektiv ska få utrymme för bästa spridning och mångfaldsarbete. Vad som syns i 

Kanadas policy är att de subjektspositioneringar som kunnat urskiljas antyder att kvinnor 

på lokal nivå har en viktig betydelse för utrotandet av fattigdom och hållbar utveckling.  

     Men en feministisk politik innebär även ansvar för de som den riktas mot. Men då är 

det även viktigt att dessa perspektiv tillämpas i praktiken. För den framtida forskningen 

när den feministiska utvecklingspolitiken börjat få in rapporter om vad de åstadkommit 

skulle det vara intresseväckande att se hur CFIAP har mottagits och hur dess påverkan 

skett efter några år av implementerad feministisk utvecklingspolitik. Detta skulle kunna 

jämföras med exempelvis Sverige för att se vad en feministisk utvecklings- och 

utrikespolitik har åstadkommit och om resultatet kan anses som önskvärt. Som Fairclough 

försöker förmedla med sin tredimensionella modell får utformningen av diskurser 

betydelser för hur de sprids ut i den sociala sfären. Kanada kan tänkas vara en del i 

normaliserandet av kvinnor i utvecklingsländer som en viktig aktör genom CFIAP, men 

det krävs även att de subjektspositioneringar som uttryck i CFIAP även förmedlas av 

Kanada i exempelvis internationella forum för att en riktig förändring av bilden av kvinnor 

i utvecklingsländer ska inträffa. Postkoloniala aspekter behöver tas i beaktning på fler 

plattformar och nivåer för att nå ut kring problematiken som människor och särskilt 

kvinnor upplever i utvecklingsländer. Beroende på hur den feministiska politiken 

praktiseras i fält och hur väl gensvaret blir kan det få spridning och andra fler väljer att 

utropa fler politikområden eller sina regeringar som feministiska. Det finns ingen enkel 

lösning på att få mer jämställda samhällen. Men en feministisk politik är kanske ett steg 

närmare till att normalisera tanken på jämställda samhällen där fler kvinnor känner sig 

representerade.  
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