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Abstract 

This case study is an analysis of Swedish foreign policy and security policy from two feminist 

perspectives. The Swedish government has declared that they are feminist and that they will 

apply a feminist foreign policy. This even though there are several definitions of feminism 

and the fact that the understanding of security isn’t necessarily the same within the feminist 

foreign policy and the security policy. The investigation has the purpose of understanding 

Swedish foreign and security policies as well as seeing how compatible they are. To do this, 

the analysis concentrates on the ideas within the theories and the policies. The theories are 

two feminist perspectives, liberal feminism and feminist critical theory, which give us an 

understanding of how to interpret our policies. The study finds that you can see traces of both 

liberal feminism and feminist critical theory in our policies, but mostly liberal in our security 

policy. Furthermore, liberal feminism shows that the policies works quite well together and 

has almost no criticism to it. Feminist critical theory on the other and shows that the policies 

aren’t as compatible and finds several flaws.  
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1. Inledning 

Sverige har sedan hösten 2014 haft en feministisk regering och en feministisk utrikespolitik. 

Reaktionerna till detta blev både positiva och kritiska röster. Bland dem mest kritiska rösterna 

finns säkerhetspolitiska analytiker och debattörer. De menar att feminism inte fungerar mot 

det försämrade säkerhetsläget i och med Rysslands agerande mot Krim. (Lackenbauer, 2016, 

2) Som försvar mot detta säger den utrikespolitiska handlingsplanen att jämställdhet är en 

förutsättning för att kunna nå säkerhet (Utrikesdepartementet, 2017, 3).  

 

Vidare finns det ingen direkt enhetlig definition av feminism. Feminism innehåller dock en 

världsbild där kvinnors makt, resurser, möjligheter, representation etc. inte är jämställda med 

mäns. Alla definitioner har även som mål att kvinnor ska ha samma rättigheter, inom alla 

plan, som män. (Lackenbauer, 2016, 3) Med tanke på att vi har en feministisk regering och en 

feministisk politik blir det då intressant att studera vilken feminism som politikerna talar om. 

 

Implementeringen av en feministisk politik får även vissa normativa problem på grund av att 

de använder militärt våld för att skydda kvinnor. Tidiga feminister har argumenterat för att det 

är positivt medan andra menar på att det är ett sätt att behålla patriarkala strukturer när män 

“räddar” kvinnor. Den feministiska utrikespolitiken interagerar även med en syn på säkerhet 

där individer ska skyddas före staten. Denna syn kan fånga upp nya områden på 

säkerhetsfrågor som exempelvis epidemier och sexuellt våld. (Egnell, 2016, 569-570, 574) 

Med tanke på att utrikespolitiken har detta säkerhetsperspektiv att förhålla sig till, passar den 

då verkligen med den övriga säkerhetspolitiken i Sverige? 

 

Den här studien kommer därmed att undersöka vår utrikes- och säkerhetspolitik när det gäller 

vilken feminism som de består av samt hur väl de passar ihop. Detta förstås genom 

undersökningen av återinförandet av värnplikt som en representation av militära satsningar 

samt undersökningen av den utrikespolitiska handlingsplanen som en representation av vår 

nuvarande utrikespolitik. Det som inte kommer att undersökas är huruvida utrikespolitiken 

eller säkerhetspolitiken är effektiv i övrigt. Teorierna som kommer att användas är liberal och 

kritisk feministisk teori. Detta är två teorier som skiljer sig mot varandra och kan därmed ge 

olika perspektiv. De svarar även till vilken feminism som kan användas i politiken. Metoden 
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som används i undersökningen är en idéanalys där igenkännandet av teoriernas idéer är 

centralt.  

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att förstå, utifrån två olika feministiska perspektiv, hur vår 

utrikespolitik och säkerhetspolitik är uppbyggda och därmed huruvida de är kompatibla med 

varandra. 

2.2 Frågeställningar 

• Hur kan vi förstå vår utrikes- och säkerhetspolitik utifrån liberal och kritisk feminism? 

• Hur kompatibla är säkerhetspolitiken och utrikespolitiken när deras idéer jämförs 

utifrån liberal och kritisk feminism? 

• Vilken kritik kan riktas mot utrikes- och säkerhetspolitiken utifrån liberal och kritisk 

feminism? 

2.3 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på det viset att först introduceras ämnet i inledningen för att sedan 

behandla syfte och frågeställningar. Efter det kommer en bakgrund och tidigare forskning på 

området vilket hjälper en att förstå ämnet bättre likväl som det positionerar denna 

undersökning. Därefter kommer teoriavsnittet som presenterar de centrala teorierna för denna 

studie med fokus på liberal och kritisk feminism. Metod- och materialkapitlet redogör för att 

detta är en kvalitativ undersökning och en fallstudie med idéanalys som metod. Det kapitlet 

argumenterar även för materialet som undersöks. Efter det kommer resultatkapitlet som 

presenterar resultaten både utifrån frågeställningarna och teorierna. Slutligen kommer ett 

kapitel där diskussion, sammanfattning och slutsatser presenteras. Där utvärderas även 

undersökningen. 



6 
 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att börja med en diskussion om hur denna studie passar ihop med 

befintlig litteratur för att sedan gå över till en källdiskussion. Slutligen kommer informationen 

att presenteras inom fyra kategorier: utrikespolitik, feministisk utrikespolitik, säkerhetspolitik 

och allmän värnplikt. 

 

Bakgrunden och den tidigare forskningen som finns på området utrikespolitik är utvecklat. 

Därför kommer en längre genomgång av vad detta är och hur det fungerat genom historien att 

redovisas. När det specifikt gäller förståelsen av den feministiska utrikespolitiken finns det 

däremot inte lika mycket information. Det finns mest deskriptiva förklaringar samt 

diskussioner om vilka normativa och praktiska problem som den feministiska utrikespolitiken 

kan få i kombination med säkerhetspolitiken. Jag tar vid från den diskussionen och 

undersöker enbart denna fråga lite djupare. Kapitlet om säkerhetspolitik ger även en definition 

av vad det är och hur den har sett ut genom historien. Den allmänna värnpliktens kapitel ger 

främst en bakgrund på vad som hänt innan den avvecklades och vad som sades vid 

återaktiveringen av den. 

 

Källorna som används till bakgrunden och teorin är främst böcker och policydokument. 

Författarna är därmed antingen forskare på högskolor i olika former eller myndighetspersoner. 

De andrahandskällor som har använts i bakgrunden och teorin har varit till för att få en 

överblick på området och därmed varit en samling av flera källor. Där det behövts 

kompletterats med förstahandskällor har det även skett. Ett flertal antologier har även använts 

för att få en expertis på det fältet. Majoriteten av de artiklar som har nyttjats är dessutom peer-

reviewed. Värt att notera är att den tidigare forskningen på området svensk feministisk 

utrikespolitik är begränsad på grund av att den är ny. All engelsk litteratur som presenteras i 

denna uppsats är översatt av mig. 

3.1 Utrikespolitik 

Utrikespolitik fungerar på det sätt att den har två delar enligt Brommesson och Ekengren. 

Både att politiker använder sig av relativt interna beslutsprocesser och att en stat sänder 

signaler till en annan stat. Utrikespolitik skiljer sig därmed från andra inrikespolitiska 
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beslutsfattanden. De politiska konsekvenserna kommer inte i första hand att påverka 

medborgarna i landet utan utrikespolitiken handlar snarare om att trygga statens överlevnad. 

Det gör även att många av de beslut som tas är hemliga innan vissa av dem offentliggörs och 

dem tas även av en liten grupp som sitter i regeringen. Förutom detta är utrikespolitik 

traditionellt sett inte heller ett föremål för opinionsbildning i Sverige. (Brommesson & 

Ekengren, 2017, 18-20)  

 

Nya utmaningar gör att Brommesson och Ekengrens kategorisering inte är helt självklar. En 

allt mer globaliserad värld innebär att linjen för inrikespolitiska och utrikespolitiska beslut 

suddas ut. Författarna menar dock att detta går att använda som ett dubbelt förhållande där 

Sverige kan använda utrikespolitiken som en identitetspolitik för opinionsbildning och/eller 

påverka andra stater samtidigt. Vidare finns det en utmaning att mellanstatliga organisationer 

som FN också är ett sådant förbund som stater sänder signaler till. Det är alltså inte enbart 

renodlade stater som kommunicerar med varandra. Slutligen har aktörer som Wikileaks 

utmanat sekretessen hos utrikespolitiska beslut vilket gör att debatten lutar å ena sidan åt att 

det blir ett intensifierat hemlighetsmakeri men å andra sidan att politiken oftare är offentlig. 

(Brommesson & Ekengren, 2017, 20-22) 

 

Innan Sverige införde en feministisk utrikespolitik har landet haft en lång historia av 

neutralitetspolitik. Den medvetna politiken har tillsammans med rena tillfälligheter lett till att 

Sverige inte har varit i krig på över 200 år enligt Bjereld. Från 1814, senaste gången då 

Sverige var i ett krig, har Sverige varit i beredskap för väpnad konflikt. Exempelvis hade 

Sverige en allians med England och Frankrike under Krimkriget 1854-1856. Det är först 

1914, i samband med första världskriget, som Sverige får en officiell neutralitetsförklaring. 

Hur neutrala Sverige faktiskt har varit under och mellan krigen är diskuterbart eftersom att de 

olika allianserna har gynnats vid olika tidpunkter. Det som idag kallas den klassiska 

formuleringen av neutralitetspolitik användes under kalla kriget och är “alliansfrihet i fred, 

syftande till neutralitet i krig”. (Bjereld, 2017, 36) Det innebär att Sverige vid fred har fört en 

utrikespolitik som syftar till att kunna vara neutrala om ett eventuellt krig startar. För att vara 

trovärdig i sin neutralitetspolitik har Sverige därför valt att vara militärt alliansfria. (Bjereld, 

2017, 33-37) 

 

Från neutralitetspolitiken utvecklades även den aktiva utrikespolitiken som Sverige är känd 

för idag. Med Olof Palme i spetsen konfronterade Sverige USA, ett land som Sverige är 
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ekonomiskt beroende av, för sina brott mot mänskliga rättigheter i Vietnam. På detta sätt blev 

Sverige både mer trovärdiga i sin neutralitet mot väst och blev kända för en politik som 

baseras på moral. Trovärdigheten är dock mest ett ansikte utåt då det militära samarbetet med 

USA fortsatte som vanligt. Den moraliska utrikespolitiken fortsatte inte enbart genom att 

offentliggöra brott som rör mänskliga rättigheter utan Sverige förde även en politik som 

skapade solidaritet med den tredje världen och därmed en biståndspolitik. Det svenska 

folkhemmet blev på det sättet ett internationellt projekt. Efter kalla kriget gick Sverige med i 

EU och lade ner den aktiva utrikespolitiken i förmån för EUs gemensamma utrikespolitik. 

(Bjereld, 2017, 37-44) 

3.2 Feministisk utrikespolitik 

Sverige i samband med feministisk utrikespolitik återigen infört en aktiv utrikespolitik som 

syns mycket utåt. Detta kan ses som en reaktion på det förändrade säkerhetsläget där Sverige 

vill visa sig oberoende från väst enligt Bjereld. Det kan även ses som en reaktion på den 

försvagade EU-sammanhållningen eller som ett ideologiskt övervägande. (Bjereld, 2017, 42-

44) Egnell skriver att en stor del av bakgrunden till en feministisk säker- och utrikespolitik 

ligger i FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet vilket i sin tur har resulterat i 

säkerhetsresolution 1325. Denna resolution behandlar i sin tur både den oproportionerliga 

effekt som väpnade konflikter har på kvinnor och vikten av att låta kvinnor delta i 

fredsbyggande processer. Denna resolution bygger även på att ett jämställdhetsperspektiv ska 

användas såväl externt som internt (Egnell, 2016, 565-566). 

 

Feministisk utrikespolitik beskrivs på regeringens hemsida som en politik där jämställdhet är 

ett av de främsta målen och att det i sin tur kan leda till att uppnå andra utrikespolitiska mål 

som fred, säkerhet och hållbar utveckling. (Regeringskansliet, u.å.) För att uppnå detta har 

utrikesförvaltningen en handlingsplan med 6 övergripande mål som de ska arbeta med. 

 

“Utrikesförvaltningen ska bidra till alla kvinnors och flickors: 

1. Fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna  

Fokus 2017: Stärka de mänskliga rättigheterna för kvinnor och flickor på flykt och i migration  

2. Frihet från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld  

Fokus 2017: Bekämpa våldet mot kvinnor och flickor i nära relationer  

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

Fokus 2017: Främja kvinnors och flickors roll i att förebygga konflikt  
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4. Politiska deltagande och inflytande inom alla samhällsområden  

Fokus 2017: Främja kvinnors och flickors aktörskap som strategi mot det krympande demokratiska 

utrymmet och kvinnors och flickors dubbla utsatthet  

5. Ekonomiska rättigheter och egenmakt  

Fokus 2017: Stärka kvinnors och flickors ekonomiska egenmakt och inflytande genom att bland annat 

verka för icke-diskriminerande lagstiftning  

6. Sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR)  

Fokus 2017: Intensifiera arbetet för sexuella och reproduktiva rättigheter för alla” 

(Utrikesdepartementet, 2017, 4).  

 

Utrikesförvaltningen ska även ha ett speciellt förhållningssätt när de arbetar med jämställdhet, 

vilket sammanfattas som tre “R”. Dessa är rättigheter, representation och resurser. Kvinnor 

ska ha lika rättigheter som män, vara delaktiga i processer och resurserna ska fördelas på ett 

sätt som främjar jämställdhet. Det finns även ett fjärde “R” som innebär att man ska utgå från 

realitet och analys i arbetet. Det betyder bland annat att de ska utgå från en 

jämställdhetsanalys i arbetet där kvinnor inte ses som en homogen grupp och därför behövs 

en analys med fler faktorer än kön. Några av dessa är könsidentitet, socioekonomisk status, 

etnisk tillhörighet och religion. (Utrikesdepartementet, 2017, 10, 13)  

 

Sverige har under gången av denna utrikespolitik erkänt Palestina på egen hand, brutit det 

militära samarbetsavtalet med Saudiarabien och förstärkt det säkerhetspolitiska samarbetet 

med de nordiska staterna. Sverige har även dragit ned på sitt deltagande i militära insatser på 

den globala arenan i förmån för sitt eget yrkesförsvar genom att återigen införa värnplikten. 

(Bjereld, 2017, 42-43) 

 

I Sverige fördes både röster för och emot den feministiska utrikespolitiken. De mest kritiska 

fanns dock, som tidigare sagt, inom det säkerhetspolitiska området. (Lackenbauer, 2016, 2) 

Den feministiska utrikespolitiken interagerar med en normativ syn på säkerhet som grundar 

sig i feministisk teori där de frågar sig “säkerhet för vem?”. Det innebär att de ser på säkerhet 

genom ett helt nytt angreppssätt där “mänsklig säkerhet”, alltså individens behov, går före 

staten. Denna syn menar även att vi för nuvarande lever i ett patriarkalt krigssystem som 

baserar sig på realpolitisk makt- och våldslogik. Detta vidgade perspektiv på säkerhet fångar i 

sin tur många nya problemområden som naturkatastrofer, sexuellt och genusbaserat våld, 

fattigdom etc. (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016, 326, Egnell, 2016, 573-574) 

Problemområdena behandlas över gränser då det patriarkala systemet når alla kvinnor och 
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sociala grupperingar över världen. Bekämpningen av dessa problem passar även in i Sveriges 

identitet som “humanitär superhjälte” vilket är länkat till Sveriges historia och arv från den 

svenska välfärdsstaten (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016, 326). 

 

Huruvida den feministiska utrikespolitiken främst är retorik eller om Sverige är villig att 

förändra sina metoder menar Lackenbauer är oklart. Hon menar att den feministiska 

utrikespolitiken ännu har att utveckla en metod som kan balansera Sveriges nyttobaserade 

ekonomiska- och säkerhetsintressen med utrikespolitikens rättighetsbaserade intressen. 

(Lackenbauer, 2016, 30) Egnell menar däremot att den feministiska utrikespolitiken i 

praktiken har gett ett nytt angreppssätt och en lång rad policys. Det genusbaserade 

perspektivet behöver inte välja antingen eller när det gäller vilken säkerhet, utan både statlig 

och individbaserad. Han menar vidare att den feministiska utrikespolitiken kan bli 

revolutionerande för hur det går att se på säkerhetspolitiken (Egnell, 2016, 580-581, 583-

584). 

3.3 Säkerhetspolitik 

Säkerhetspolitik definieras enligt NE som “sammanfattande benämning på de åtgärder ett 

lands regering vidtar mot yttre hot.” (Nationalencyklopedin, u.å.) Vidare skrivs det att det 

främst har gått ut på investeringar på ett nationellt försvar samt militära rustningar genom 

historien. Dessa investeringar har varit med syfte att antingen avskräcka från angrepp eller för 

att expandera och uppvisa ett offensivt beteende mot andra stater. Efter kalla krigets slut finns 

det även en bredare syn på säkerhetspolitiken som rymmer icke-militära säkerhetsfrågor ex. 

social utveckling och religiösa konflikter. (Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

NE menar att det finns två beståndsdelar i säkerhetspolitiken. Den första är att vidta direkta 

åtgärder vid ett angrepp och den andra är att utföra politiska åtgärder som kan minska risken 

för väpnade konflikter. Sverige har, som tidigare nämnt, haft en alliansfri politik. Det som gör 

Sverige unikt är definitionen av “den totala säkerhetspolitiken” som introducerades på 1960-

talet vilket rymmer utrikespolitik, försvarspolitik, nedrustnings- bistånds- samt handelspolitik. 

(Nationalencyklopedin, u.å.) Därmed finns det alltså en stark koppling mellan samspelet av 

säkerhetspolitik och utrikespolitik.  
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3.4 Allmän värnplikt 

1901 infördes den allmänna värnplikten och den har sedan dess haft många olika skepnader. 

Likheten är dock att den ska finnas till för att försörja försvarsmakten med personal. Den 

värnplikt som Sverige omfattades av innan 2009 innebar att män mellan 19 och 47 år var 

värnpliktiga medan kvinnor frivilligt kunde söka in. (SOU 2009:63, 22-24) 

 

Sveriges riksdag beslutade den 16 juni 2009 att den allmänna värnplikten skulle ligga vilande 

i fredstid (Riksdagen, u.å). Istället sattes det in en 3 månaders grundutbildning som helt 

baseras på frivillighet och som var tillgänglig för alla oberoende av kön (Bering, 2009). Den 

utredning som gjordes på området menade att det bör finnas en lag om totalförsvarsplikt men 

att det finns ett litet behov av personal. På grund av detta är det tveksamt att använda straff 

som ett hot att genomföra värnplikten (SOU 2009:63, 24-28).  

 

Regeringen beslutade senare, den 2 mars 2017, att värnplikten skulle återinföras. De menade 

att försvarsmaktens behov av personal inte enbart kan baseras på frivillighet utan det behövs 

totalförsvarspliktiga för att kunna säkerställa behovet. Detta är mot bakgrund av att den 

säkerhetspolitiska situationen har försämrats runt Sveriges närområde. Regeringen menar 

dock att personalförsörjningen fortfarande ska så långt som möjligt ta individens åsikter i 

beaktning. Den nuvarande grundutbildningen gäller för minst 4000 personer per år under 

2018 och 2019. (Regeringskansliet, 2017) Försvarsmakten skriver på sin hemsida att 

totalförsvarsplikten innebär att alla Sveriges medborgare måste bidra till försvaret om det 

finns ett behov (Försvarsmakten, u.å.). Grundutbildningen innebär i sin tur att bekanta sig 

med sin miljö, påbörja en stridsutbildning, försvarsutbildning, sjukvårdsutbildning, läsa 

juridik och arbeta med problemlösning i påfrestande miljöer (Försvarsmakten, u.å.). 

4. Teori  

Detta kapitel kommer att behandla IR-teori, alltså internationella relationer teori. Dessa 

teorier har jag valt för att de på ett bra sätt diskuterar frågan om säkerhet, krig och fred vilket 

är centralt i denna studie. Traditionellt sett diskuterar inte IR-teori politiken inom ett land men 

den feministiska teorin diskuterar mycket om kvinnorna inom staterna såväl som mellan dem. 

Detta kapitel kommer att presentera min ontologiska utgångspunkt för studien samt tre 
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teorier. Den första teorin är realism vilken jag har valt att presentera för att de feministiska 

teorierna i hög grad uppkom som en kritik till denna teori. Vidare kommer jag att presentera 

de feministiska teorierna liberal feminism och kritisk feminism. Slutligen kommer jag att 

diskutera teoriernas styrkor och hur jag kommer att använda mig av dem i undersökningen.  

 

Min ontologiska utgångspunkt i studien är konstruktivism. Det innebär enligt Bryman att 

kategorier som kultur samt organisation inte är någon slags oberoende och yttre verklighet 

som ej kan påverkas. Dessa kategorier fungerar istället som en referensram som ständigt 

konstrueras och rekonstrueras. Det innebär i sin tur att sociala aktörer hela tiden skapar sin 

verklighet och därmed är det något som går att studera. (Bryman, 2011, 37-38) Det får 

konsekvensen att olika perspektiv spelar roll. Därmed blir det även intressant att diskutera 

verkligheten utifrån olika teorier.  

4.1 Realism 

Realism, eller realismteorier, är väldigt inflytelserik inom internationella relationer. Det går 

att hävda att alla andra teoribildningar definierar sig i kontrast mot realismen. Därför är det 

viktigt att förstå några av de mest inflytelserika realistiska teoribildningarna innebär. För det 

första menar realismen att politik sker i grupper där nationalism är den viktigaste enheten som 

håller ihop grupperna. Staten är “den” som agerar, inte enstaka personer. För det andra drivs 

intressen av egoism. För det tredje lever vi i ett anarkistiskt internationellt system där det bara 

är den egna staten som kan säkra sin egen överlevnad. Dessa tre faktorer leder till att politiken 

handlar till stor del om makt och säkerhet. Stater söker både kontroll och resurser. Dessutom 

menar realismen att vi agerar i grupp och att vi drivs av egoism gäller i såväl nationella som 

internationella förhållanden. (Wohlforth, 2008, 131-134) 

4.2 Feministisk teori 

Feministisk teori är uppdelade i flera subgrupper men de har vissa saker gemensamt. Bland 

annat menar de att vi i många fall av avpolitiserat kön och kollat på det snarare för kunskap än 

ur en maktsynpunkt. (Whitworth, 2008, 391-392) De två feministiska teorierna som kommer 

att jämföras i denna rapport är “liberal feminism” och “feminist critical theory”. För språkets 

skull kommer de vidare benämnas “liberal feminism” och “kritisk feminism” i studien. 
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4.2.1 Liberal feminism 

Den liberala feminismen menar att det är viktigt att undersöka hur kvinnor är representerade 

och varför eller varför inte kvinnor kan delta i politik samt det offentliga rummet. Det kan 

handla om diskriminering, subtila former av exkludering eller att kvinnor får ta en orimligt 

stor börda i hemmet. För liberala feminister är det viktigt att kvinnor får samma möjlighet till 

medverkan i politiken. (Whitworth, 2008, 394) Liberala feminister anser vidare att för att nå 

jämställdhet krävs det att kvinnor får samma rättigheter, lika tillgång till utbildning och lika 

ekonomisk självständighet som män. (Steans, 1998, 17) Om könsfördelningen i världen skulle 

bli jämn menar de vidare att det skulle vara lösningen till kvinnors problem och göra sådant 

som exempelvis forskning mer opartisk. Staters beteende ligger också i fokus för liberala 

feminister. Beteendet hos staten är beroende på vilken sorts stat det är och hur mycket kvinnor 

som är inkluderade i politiken. Därmed är krig inte oundvikligt utan exempelvis menar de att 

demokratier inte startar krig med varandra. De studier som liberala feminister gör är därmed 

ofta empiriska studier som fokuserar på vars det finns kvinnor (Steans, 2006, 12. Hansen, 

2015,17-18). 

 

Det liberala perspektivet har blivit kritiserat för att inte analysera det sociala könet och dess 

inverkan på kvinnor. Det har även blivit kallat ett perspektiv som enbart “add women and 

stir” (Steans, 2006, 12) på grund av deras inställning till kvinnor i sig som lösning. Som 

försvar menar liberalfeminister att mer forskning om kvinnor kan även göra det svårare för 

forskare och politiker att avfärda kvinnors liv som mindre viktiga. Dessutom menar 

liberalfeminister att forskningen i sig blir mer opartisk med fler kvinnor som deltar. (Steans, 

2006, 12-13) 

4.2.2 Kritisk feminism 

Den kritiska feminismen är däremot ett perspektiv som menar att kön innebär mer än det 

biologiska. Människor antas vara i någon av kategorierna man eller kvinna och att beteendet 

ska stämma överens med de föreställningar som finns kring kategorin. Traditionellt associeras 

maskulinitet med styrka, beskydd, ledarskap, aggression och rationalitet medan kvinnligt har 

associerats med motsatser som svaghet, passivitet, känslor etc. I detta ligger även en värdering 

att manligt är bättre än kvinnligt och därmed är kvinnan underordnad mannen. Dessa 

associationer kring det sociala könet är inget som är satt i sten utan de har förändrats över tid 
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och rum. Kön är i sin tur baserat på de tillgångar som finns runt en och därför spelar även ras, 

klass, etnicitet och religion roll. Dessa kategoriseringar konstrueras och reproduceras med 

hjälp av rådande politik, ideologi samt kultur. Därför är det viktigt för kritiska feminister att 

exponera könade identiteter för att nå mer jämställdhet och självständighet för kvinnor. De 

menar att även om kvinnor har fått ett större representation ignoreras fortfarande det faktum 

att de integreras i värld styrd av manliga intressen och behov. (Sjoberg & Via, 2010, 4-6. 

Whitworth, 2008, 395. Steans, 2006, 15-16) Liksom tidigare sagt utmanas även 

säkerhetsbegreppet och blir till en förståelse kring mänsklig säkerhet snarare än statens 

säkerhet som realismen uppfattar det (Wohlforth, 2008, 133. Egnell, 2016, 573-574).   

4.3 Teoriernas styrkor och användning 

Feministisk teori har vissa styrkor gentemot realismen. Genom att ställa feministiska frågor 

får forskaren fram sådant som annars hade förblivit dolt. Kritisk feministisk teori gör även 

människor medvetna om vad maskulinitet och femininitet får för konsekvenser. (Sjoberg & 

Via, 2010, 3-4) Liberal feministisk teori sätter istället fokus på möjligheter för kvinnor. 

Genom att använda båda dessa perspektiv går det att se likheter och skillnader i förståelsen av 

vår utrikes- och säkerhetspolitik. Då det är en feministisk utrikespolitik som Sverige antagit 

kan det även vara relevant att förstå hur olika feministiska synsätt kan ha bidragit till hur den 

är uppbyggd i förhållande till vår säkerhetspolitik. 

 

Teorierna kommer att användas genom att liberal och kritisk feminism konstrueras som 

idealtyper för att förstå hur vår utrikes- och säkerhetspolitik fungerar. Därför kommer centrala 

begrepp för studien att operationaliseras och användas idealtyperna. Exakt hur denna process 

fungerar läses i kapitel 5.2. Idealtypen kommer i sin tur ge en referensram för att kunna förstå 

hur perspektiven ser på verkligheten. Dessa teorier kommer även att användas eftersom att de 

utifrån syfte och frågeställningar ska kunna ge svar på hur vi kan förstå vår utrikes- samt 

säkerhetspolitik. De ska vidare även kunna ge en förståelse av hur väl säkerhets- och 

utrikespolitiken passar ihop då de olika perspektiven har skilda uppfattningar av vad som är 

önskvärt inom politiken. Teorierna kommer även kunna besvara vilken kritik som kan komma 

upp beroende på vilket perspektiv som är rådande då teorierna är normativa. 
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5. Metod och material 

Denna studie kommer att använda sig av en kvalitativ metod, nämligen idéanalys för att 

kunna studera detta fall av utrikes- och säkerhetspolitiken. Därför kommer det först en 

diskussion om vad kvalitativ metod har för påverkan på reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet. Därefter kommer en genomgång av idéanalys och hur den kommer att 

användas i studien. Slutligen kommer det material som används i resultatet att diskuteras och 

redovisas.  

5.1 Kvalitativ metod 

För att undersöka värnpliktens återinförande har jag valt en kvalitativ metod eftersom att jag 

kommer att analysera texter och dokument. Kvalitativ metod stämmer även väl överens med 

en konstruktivistisk ontologisk utgångspunkt på grund av att de båda har utgångspunkten att 

vår sociala verklighet aldrig stannar utan enbart fortsätter utvecklas. Det innebär dock att den 

externa reliabiliteten blir svår att uppfylla. Det bör däremot gå att inta en liknande position 

som i denna studie och därmed även få liknande resultat. Den interna validiteten brukar 

däremot vara en styrka i kvalitativa studier eftersom att kontinuiteten gör det möjligt för en 

hög grad av överensstämmelse mellan begrepp, teoretiska idéer och observationer. För att 

undvika forskarberoende i en samhällsvetenskaplig studie är det även viktigt att kunna styrka 

och konfirmera resultaten. (Bryman, 2011, 344, 352-355) 

 

Vidare är denna studie en fallstudie. Det innebär enligt Bryman att det som undersöks är 

exempelvis en viss händelse, som i fallet av denna studie. Det gör att generaliserbarheten inte 

finns då studieobjektet är enbart ett av många fall. Eftersom att denna studie även är 

konstruktivistisk blir generaliserbarhet svårt utöver de perspektiv som används då dessa 

begränsar den sociala verklighet som undersöks. När det däremot rör extern validitet går det 

att säga att värnpliktens återinförande är en representation för en militär satsning i allmänhet 

och det går därmed att säga att detta är ett exemplifierande fall. Den utrikespolitiska 

handlingsplanen är även ett exempel på utrikespolitiken. Detta fall utgör därmed en möjlighet 

att studera viktiga sociala processer och vilka konsekvenser dessa får. Då generaliserbarhet 

inte är syftet för denna undersökning är det istället viktigare med hur pass bra de teoretiska 
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påståendena är utifrån resultaten. Replikerbarheten ska det däremot inte vara något problem 

med då det i detta kapitel står hur studien går till. (Bryman, 2011, 49, 73-79) 

5.2 Idéanalys 

Den metod jag har valt för att kunna analysera texterna är en idéanalys. Idéer definieras enligt 

Bergström och Boréus som en tankekonstruktion som kan innebära flera delar. Det kan 

innebära en värdering, en föreställning om verkligheten eller uppfattning om hur en bör agera. 

(Bergström och Boréus, 2012, 140-141) 

 

Som analysverktyg kommer en tabell av idealtyper att användas. En idealtyp innebär i detta 

fall en tankekonstruktion som omfattar relevanta idéer för studien enligt Bergström och 

Boréus. En idealtyp ska inte ses som något som en person kan hitta i verkligheten utan snarare 

som ett verktyg som renodlar teorierna. Vidare menar de att det krävs en teoretisk referensram 

för att kunna konstruera en relevant idealtyp. (Bergström och Boréus, 2012, 150-151) Teorin 

som används i idealtypen finns under kapitel 4 i denna studie. Idealtypen kommer att 

användas som en tolkningsram för att förstå huruvida vår utrikes- och säkerhetspolitik är mest 

påverkad av liberal eller kritisk feminism. Vidare kommer det även gå att se huruvida ingen 

av de feministiska tolkningarna svarar till de idéer som finns.  

 

I konstruktionen av idealtyper kommer de att skilja sig beroende på vilka teorier som används 

eftersom att det kommer att finnas olika centrala idéer inom dem. Det finns inte heller någon 

färdig mall på hur en idéanalys ska se ut och därmed finns en stor frihet kring hur verktygen 

ska se ut beroende på syfte och frågeställningar. Författarna beskriver processen i tre steg. 

Först ska idéerna som idealtypen ska använda tas tillvara på. Sedan ska själva idealtypen 

konstrueras. Slutligen ska den användas i analys på materialet. (Bergström och Boréus, 2012, 

152, 173) 

 

De idéer som är viktiga för denna analys är hur de olika teorierna ser på kön, säkerhet, 

kvinnors deltagande i politiken och vilka konsekvenser som sker vid en annan politik. Detta 

är för att förstå vad som är viktigt för teorierna gällande kvinnans roll i utrikes- samt 

säkerhetspolitiken vilket därmed kan besvara syfte och frågeställningar. Kvinnans roll är 

centralt inom feminism och därmed blir det en förklaring till varför detta är viktigt i 

idealtypen. Kvinnans roll skiljer sig i sin tur på två sätt inom teorierna och det är hur de ser på 
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kön och hur de ser på kvinnors deltagande. Säkerhet är centralt på grund av att den politik 

som studeras är väldigt influerad av hur säkerhetsbegreppet tolkas. Kritik vid en annan politik 

än liberal alternativt kritisk feminism är intressant eftersom att det både kopplar till en av 

frågeställningarna och att det ger perspektivens syn på en nutid och eventuell framtid. För att 

veta vad teorierna tycker om dessa kategorier används en operationalisering av begrepp. De 

centrala begreppen i teorierna överförs alltså för att kunna mätas empiriskt. Denna matris för 

idealtyper kommer att användas i resultatet som en analysram som kan peka ut vad de olika 

perspektiven tycker och vad som alternativt stämmer överens eller inte stämmer överens med 

teorierna. Jag kommer att leta efter kön, säkerhet och kvinnors deltagande inom både 

säkerhetspolitiken och utrikespolitiken. Kritik vid annan politik kommer att analyseras i ett 

separat delkapitel beroende på vad som kommer fram tidigare i resultatet. Slutligen är detta 

tabellen som kommer att användas: 

 

Tabell 1 Idealtyp: 

Teori Biologiskt 

eller socialt 

kön 

Säkerhet Kvinnors deltagande 

i politiken och det 

offentliga rummet 

Kritik vid annan 

politik 

Liberal 

feminism. 

Biologiskt 

kön. 

Kvinnors 

deltagande leder 

till mindre 

våldsamma 

stater. 

Möjligheten till 

deltagande i 

politiska sfären och 

det offentliga 

rummet. 

Kvinnors exkludering 

och diskriminering. 

Det leder även till 

mindre säkerhet för 

staten. 

Kritisk 

feminism. 

Socialt kön. Skydda 

individen från 

hot, oavsett om 

det sker inom 

eller utanför 

staten. 

Aktivt deltagande i 

politiska sfären och 

offentliga rummet 

utifrån sina egna 

behov snarare än 

mannens. 

Kvinnors tvång till en 

mans värld, mindre 

säkerhet för 

individen. 

För mer utförlig information om vad varje box syftar till, läs i kapitel 4.2.  
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5.3 Material och källkritik 

Det material som kommer användas i empiridelen kommer att vara policydokument. Det 

innebär att de bygger på det som sägs inom exempelvis en politisk debatt eller den data som 

samlas in för en utredning. Det är intressant att studera policydokument i denna studie på 

grund av att det är två politiska fält som ska undersökas, utrikespolitik samt säkerhetspolitik, 

och därmed är det intressant att läsa i de officiella dokumenten. De policytexter som används 

är:  

 

• Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015–2018 med 

fokusområden för år 2017. 

• SOU 2016:63 “En robust personalförsörjning av det militära försvaret”. 

• Debatt om förslag 2016/17:4 “Vissa frågor om Försvarsmaktens personal” från 

Protokoll 2016/17:113 torsdagen den 18 maj. 

 

Dessa har jag valt på grund av att de alla kommer kring samma tid som värnplikten återinförs. 

Eftersom att en stor del av säkerhetspolitikens officiella dokument är hemligstämplade eller 

svåröverkomligt har det inte funnits mycket mer material kring detta år att välja på mer än 

utredningen och debatten ovan. Handlingsplanen är en bra representation av utrikespolitikens 

helhet medan riksdagen är dem som är ansvariga att ta fram vår säkerhetspolitik. Debatten 

valdes därför ut som material om värnpliktens återinförande även om alla riksdagspartier inte 

har exakt samma syn på säkerhetsfrågor. I debatten hänvisades det även till utredningen ovan 

och därför valde jag även att analysera den som ett komplement till debatten. En särskild 

utredare, Annika Nordgren Christensen, är tillsammans med experter, sakkunniga och 

sekreterare dem som har framställt utredningen (SOU 2016:63, 3-4).  

 

En handlingsplan, en statlig utredning och en debatt är olika sorters källor vilket kommer att 

påverka resultaten. Resultaten kommer att påverkas av att handlingsplanen är mer en 

representativ helhet medan i debatten står varje parti, ibland även varje ledamot, för sin egen 

åsikt. Utredningen är i sin tur gjord av experter och utredare vilket inte nödvändigtvis behöver 

vara representativt för det som i slutändan blir Sveriges säkerhetspolitik. Partierna har dock 

utredningen att förhålla sig till. I resultatet och diskussionen kommer jag att analysera detta 

material som en helhet för att det ska kunna representera utrikespolitiken och 

säkerhetspolitiken.  Idéanalysen kommer därmed att appliceras på allt material.  
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6. Resultat 

Resultaten kommer att presenteras genomgående utifrån perspektiven liberal och kritisk 

feminism för att kunna svara på syftet och frågeställningarna. Först behandlas uppbyggnaden 

av utrikespolitiken, sedan uppbyggnaden av säkerhetspolitiken och slutligen jämförs dem för 

att se hur väl de passar ihop. Den sista delen handlar om att diskutera vilken kritik som kan 

riktas mot utrikes- och säkerhetspolitiken utifrån perspektiven. Idealtypen används 

genomgående i resultatet för att kunna bestämma vilket av perspektiven som är rådande inom 

politiken eller för att kunna besluta om inget av dem gör detta. 

6.1 Utrikespolitik 

Utrikesförvaltningens handlingsplan för år 2017 skriver att jämställdhet är ett av målen för att 

uppnå fred och säkerhet. (Utrikesdepartementet, 2017, 3) Detta är något som både liberal och 

kritisk feminism håller med om. Men hur skiljer sig tolkningarna och stämmer 

handlingsplanen mer överens med liberal eller kritisk feminism? Detta kommer att 

presenteras genom perspektiven var för sig. 

6.1.1 Liberal feminism 

Handlingsplanen slår fast att världen har gjort framsteg när det gäller jämställdhet. Kvinnor 

får nu delta i större utsträckning på samma villkor som män, exempelvis inom skola och 

parlament. (Utrikesdepartementet, 2017, 3) Deltagande är det viktigaste för liberal feminism 

för att kunna nå målet om jämställdhet, vilket även syns i idealtypen genom boxen om 

kvinnors deltagande i politiken och det offentliga rummet. Fortsättningsvis kommer kapitel 1 

av handlingsplanen att analyseras, vilket handlar om målsättningarna för den feministiska 

utrikespolitiken (Utrikesdepartementet, 2017, 4-8). Målet om kvinnors medverkan i att 

förebygga konflikt samt målet om kvinnors politiska deltagande och inflytande stämmer med 

den liberala feminismens syn på hur jämställdhet nås enligt boxen med samma namn i 

idealtypen. Det ges exempelvis ett delmål i handlingsplanen på att kvinnors erfarenheter ska 

inkluderas i konfliktförebyggande arbete och i utformningen av konfliktanalyser. Kvinnor ska 

även få möjligheten till inflytande i demokratiska processer och i civilsamhället. Detta hör 

både till den liberala boxen för säkerhet och boxen om kvinnors deltagande i politiken och det 

offentliga rummet.  
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Vidare är ytterligare ett mål att ska kvinnor få fullt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna 

vilket också kan tolkas som liberalfeministiskt. Fördjupningen av målet menar att kvinnor ska 

skyddas från kränkningar och att de ska få extra hjälp med sådant som slår kvinnor extra hårt 

vid migration. Detta för att kvinnorna ska kunna få en egenmakt och en liberal tolkning skulle 

då vidare innebära att kvinnan inte ska exkluderas på grund av hennes behov. Det är enligt 

idealtypen också en del av möjligheten till medverkan, alltså boxen om kvinnors deltagande i 

politiken och det offentliga rummet. Målet om ekonomisk egenmakt är också liberalt på 

grund av att lagstiftningen inte ska diskriminera kvinnor och för att det ger återigen mycket 

fokus på kvinnans inflytande.  

 

En ytterligare del av liberal feminism som kan återfinnas i handlingsplanen gäller aktörerna, 

vilket går att hitta i kapitel 3 (Utrikesdepartementet, 2017, 11-12). I kapitlet skriver dem om 

att det är viktigt att det även inom institutionerna i Sverige är jämställt mellan män och 

kvinnor och att kvinnor ska synliggöras i sitt arbete. I kapitel 2 diskuteras utgångspunkter och 

förhållningssätt (Utrikesdepartementet, 2017, 9-10). Där kan tre “R”, rättigheter, resurser och 

representation, tolkas som liberalfeministiska. Detta på grund av att de återigen handlar om att 

motverka diskriminering, ge kvinnor egenmakt och verka för kvinnors deltagande och 

inflytande inom alla områden samt på alla nivåer. Det syns i idealtypen genom kvinnors 

deltagande i politiken och det offentliga rummet. 

 

Gällande säkerhet går det att koppla samman fredsbyggande och kvinnans deltagande i 

handlingsplanen (Utrikesdepartementet, 2017, 6). Därmed går det att säga att handlingsplanen 

håller med den liberala synen i att kvinnans jämställdhet och inflytande även leder till 

säkerhet. Det stämmer då överens med idealtypen i boxen säkerhet. 

6.1.2 Kritisk feminism 

Kritisk feminism ifrågasätter att kvinnors deltagande och inflytande i en manligt styrd värld 

räcker till. Därför är de resterande målen i handlingsplanen viktiga för den kritiska 

feminismen. Dessa mål går att hitta i kapitel 1 (Utrikesdepartementet, 2017, 4-8). De 

kvarvarande målen är frihet från alla sorters våld, rätten till sexuell och reproduktiv hälsa 

samt, till viss del, fullt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Exempelvis skriver dem 

inom målet för frihet från våld: “Utrikesförvaltningen ska bekämpa normer som kopplar ihop 

maskulinitet och våld och involvera män och pojkar i arbetet med att bekämpa våldet mot 
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kvinnor och flickor i nära relationer.” (Utrikesdepartementet, 2017, 5) Det innebär även att 

handlingsplanen har här en syn på kön som inte är enbart biologisk, det sociala könet spelar 

roll. Mäns våld mot kvinnor sitter även i synen på maskulinitet och dess överlägsenhet i 

samhället. Det stämmer både överens med kritisk feminism enligt idealtypen genom synen på 

kön och synen på kvinnors deltagande i politiken och det offentliga rummet.  

 

Vidare ska ett delmål inom rätten till sexuell och reproduktiv hälsa vara att motverka normer 

och attityder som hindrar kvinnor från att uppnå detta mål. Ytterligare ett delmål är att främja 

HBTQ-personers rättigheter, något som går ihop med den kritiska feminismens syn på att 

kvinnan är mer än en kvinna. Hon är även en religion, hudfärg, sexualitet etc. Även dessa 

delmål stämmer överens med den kritiska feminismens syn på kön och kvinnors deltagande i 

politiken och det offentliga rummet. 

 

Senare diskuteras verktyg och metoder i kapitel 4 av handlingsplanen (Utrikesdepartementet, 

2017, 13-16). Analysverktyget innebär att inkludera fler kategoriseringar än enbart kvinnor 

och män vid en jämställdhetsanalys vilket är något som såväl kritisk feminism och 

handlingsplanen använder sig av genom förståelsen av ett socialt kön. Förutom exemplet med 

HBTQ-personer nämns det vid ett flertal ställen att statistiken måste delas upp med såväl kön 

som med ålder, att kvinnor inte är en homogen grupp och att de måste jobba på en global 

arena med kvinnors problem. Detta analysverktyg kan även ses som ett av de “R” som 

tidigare nämnts i rapporten, nämligen realitet och analys (Utrikesdepartementet, 2017, 10). 

Detta stämmer alltså överens med idealtypen av kritisk feminism inom boxen kön. 

 

Eftersom att handlingsplanen täcker ett arbete på en global arena och jobbar med frihet från 

alla sorters våld (Utrikesdepartementet, 2017, 1) går det även att länka den kritiska 

feminismens syn på säkerhet med handlingsplanens syn. Individens säkerhet gäller såväl 

inom som utanför staten. Detta stämmer alltså överens med idealtypen inom den kritiska 

feminismens syn på säkerhet.  

6.2 Säkerhetspolitik 

I denna del kommer först en sammanfattning av de vad de feministiska perspektivens syn på 

utredningen och debatten finner gemensamt för att sedan gå in på liberal och kritisk feminism 

var för sig. I utredningen kommer sammanfattningen, en moderniserad värnplikt, incitament, 
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folkförankring och samhällsinformation, konsekvensanalys och en jämställd försvarsmakt 

analyseras. (15-26, 80, 153-157, 177-194, 227-230) Detta är på grund av att dessa delar kan 

komma att behandla värnplikt och jämställdhet.  

 

SOU 2016:63 lyfter saker som båda perspektiven skulle finna problematiskt. Bland annat 

anges inte jämställdhet inom försvarsmakten som ett incitament för kvinnor att vilja delta. 

Incitamenten ska istället främst vara ekonomiska, frivillighetsbaserade och utvecklande för att 

kunna konkurrera med arbetsmarknaden. Det finns i allmänhet en brist i att finna något som 

egentligen passar in något av perspektiven vilket tyder på att de inte använder sig av särskilt 

mycket av ett feministiskt tänk i framtagandet av denna utredning utöver den kategori som 

kallas “En jämställd försvarsmakt” på knappt 5 sidor. Konsekvensanalysen för just 

jämställdhet är också väldigt kortfattat och det saknas ett maktperspektiv, något som är 

grundläggande enligt feministiska perspektiv. 

 

Debatten lyfter även där ganska lite om jämställdhetsdebatten inom säkerhetspolitiken 

förutom när det pratas kring SDs förslag. Det diskuteras dock lite mer om försvarets roll och 

om säkerhetsläget idag. Det som blir intressant att kolla på är vad som faktiskt kommer upp 

utifrån perspektiven och vad som stämmer överens och inte stämmer överens med dem både 

utifrån utredningen och utifrån debatten.  

6.2.1 Liberal feminism 

Enligt den statliga utredningen om försvarets personalförsörjning föreslås det att värnplikten 

ska återinföras med krav på att män som kvinnor ska ha samma skyldigheter (SOU 2016:63, 

15). Detta grundar sig delvis i att kvinnor är underrepresenterade i försvaret trots att det 

funnits plats för kvinnor att frivilligt ansluta sig till grundutbildningen. Det målet som finns 

inom försvarsmakten är att kvinnor ska uppnå 20% av dem som genomför utbildningen men 

att det år 2015 enbart var 13%. (SOU 2016:63, 227-228) Den liberala feminismen skulle 

enligt boxen om säkerhet se detta som problematiskt på grund av att det gör stater mer 

krigsbenägna utan kvinnors deltagande. Enligt boxen om kvinnors deltagande i politiken och 

det offentliga rummet är det även problematiskt att kvinnor inte deltar. Det kan finnas någon 

slags exkludering eller diskriminering som gör att kvinnor inte får samma möjligheter trots att 

frivilligheten finns. Ett exempel på detta är att utredningen visar att år 2015 uppgav enbart 

15% av kvinnorna att de hade god kunskap om Försvarsmakten i jämförelse med 30% av 
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befolkningen (SOU 2016:63, 182-183). Därför är det positivt med utredningens förslag att 

även inkludera kvinnor värnplikten enligt den liberala feminismen på grund av boxen om 

kvinnors deltagande i politiken och det offentliga rummet.  

 

Vidare menar utredningen att det bör fortsätta utvecklas metoder som ger en rättvis 

bedömning vid antagningsprovet för grundutbildningen. Den metod som för närvarande 

används tycks göra så att en större andel kvinnor än män inte lyckas komma in på grund av ett 

muskeltest. Utredningen bedömer testet som rättvist men de trycker på att det är viktigt att det 

inte diskriminerar kvinnor. (SOU 2016:63, 230-231) Detta stämmer även överens med den 

liberala förståelsen av att det är viktigt för kvinnor att kunna delta och därmed boxen i 

idealtypen om kvinnors deltagande i politiken och det offentliga rummet. 

 

I debatten angående försvarsfrågor nämns ofta att de säkerhetspolitiska förutsättningarna har 

ändrats av samtliga block. Den säkerhet som det talas om är dock enbart den säkerhet som rör 

statens överlevnad med risker som Rysslands hotfulla agerande och ett splittrat EU. Detta kan 

delvis stämma överens med en liberalt feministisk säkerhetsförståelse som utgår från staten 

enligt idealtypen men kvinnans roll diskuteras inte. En liberalfeministisk förståelse hade dock 

kunnat vara att Rysslands agerande bland annat beror på bristen på kvinnors inflytande samt 

att det inte är en särskilt demokratisk stat men något sådant nämns inte specifikt.  

 

SD är ett av partierna som sticker ut i debatten eftersom att de anser i ett av deras förslag att 

mönstringen inte bör vara könsneutral samt att värnplikt i grunden inte bör baseras på 

frivillighet. Denna diskussion börjar från anförande 3 av Mikael Jansson. (Protokoll 

2016/17:113, 6ff) Mikael Jansson, SD, menar att detta beror på att kvinnor inte är lika fysiskt 

kapabla som män samt att det historiskt sett har varit så att större delen av arméerna har 

bestått av män. Detta ställer sig liberal feminism särskilt kritisk till eftersom att det exkluderar 

kvinnor och därmed uppnås inte idealtypens kategori kvinnors deltagande i politiken och det 

offentliga rummet. Det är dock oklart utifrån debatten om detta var en misstolkning av 

förslaget eller ej. 

 

Ett parti som närmare lutar sig mot liberal feminism är Socialdemokraterna som säger att 

“män och kvinnor är lika viktiga för att upprätthålla svensk säkerhet” (Alexandra Völker i 

Protokoll 2016/17:113, 13) vilket stämmer överens med idealtypen inom boxen säkerhet. 

Moderaternas Hans Wallmark samt och miljöpartiets Anders Schröder ställer sig också 
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väldigt kritiska till förslaget från SD då de menar att det är viktigt att inkludera både kvinnor 

och män vilket stämmer överens med boxen kvinnors deltagande i politiken och det offentliga 

rummet för liberal feminism. Wallmark börjar debatten med anförande 2 och Schröder med 

anförande 19. (Protokoll 2016/17:113, 4-8, 15-16, 18-19) Miljöpartiet trycker extra på att det 

är viktigt att tillåta kvinnorna vara med i en samhällsgemenskap och därmed inte exkludera 

dem vilket även hör till samma box som tidigare nämnt.  

6.2.2 Kritisk feminism 

SOU 2016:63 nämner inom kategorin folkförankring att kvinnor i en lägre grad än män vill ha 

ett försvar som baseras på allmän värnplikt. Trots detta blir kvinnor ändå tvingade till 

värnplikt och en manlig förståelse av hur landets försvar ska se ut. Detta skulle kritiska 

feminister ifrågasätta då detta skulle strida med boxen om kvinnors deltagande i politiken och 

det offentliga rummet då hon blir inkorporerad i en mans värld. Utredningen skriver “En fullt 

ut tillämpad värnplikt för kvinnor och män, som upplevs irrelevant och illa genomförd, skulle 

till exempel i stället kunna inverka kontraproduktivt på folkförankringen. Utredningens 

bedömning är att en plikt som omfattar kvinnor och män – där alla kan komma ifråga men 

relativt få väljs ut och där egen motivation har stor betydelse – tillsammans med bred politisk 

uppslutning och upplevd samsyn mellan Försvarsmakten och politiken, har bäst möjlighet att 

vinna förståelse och förankring i samhället.” (SOU 2016:63, 178) Detta skulle dock 

fortfarande kritiska feminister konfrontera även om det baseras på frivillighet. På grund av 

deras syn på säkerhet enligt idealtypen kan vi se att försvaret främst finns till för att skydda 

staten och inte individen globalt.  

 

Kritisk feminism återfinns inte särskilt mycket mer i utredningen än under liten del av 

kategorin en jämställd försvarsmakt (SOU 2016:63, 227-230). Det verkar som att utredningen 

håller till en viss del med om den kritiska feminismens syn på det sociala könet. Detta 

eftersom att utredningen menar att en könsneutral värnplikt leder till att normer och 

värderingar kommer att ändras på området samt att kvinnors upplevelse av bemötande, 

utrustning och utbildning är centralt för hur många kvinnor som kommer att ansöka till 

värnplikten på en frivillig basis. Det som däremot inte diskuteras är det centrala för kritiska 

feminister gällande hur maskulinitet påverkar kvinnors möjligheter och delaktighet.  
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Debatten nämnde som tidigare sagt det förändrade säkerhetsläget. Denna syn på säkerhet 

stämmer inte alls överens med den kritiska feminismens förståelse enligt idealtypen på grund 

av dess fokus på stat snarare än individ.  

 

KD säger även i debatten om förändringen kring att värnplikten återaktiveras “Det är viktigt 

att förändringen kommer till stånd så att vi kan fylla upp förbanden tillräckligt så att de kan 

öva på riktigt - öva krig.” (Mikael Oscarsson i Protokoll 2016/17:113, 2017, 11) SD talar 

senare i debatten om samma syn. “Krigsmän kallar vi alla, och det är ett vedertaget uttryck 

som vi använde mycket förr. Det är inget fel på detta. Vi utbildar ju soldater och värnpliktiga 

för krig. Inte fred, utan krig. Med vapen i hand ska de skjuta ihjäl andra människor. Det är ju 

det som det syftar till, att försvara sitt land. Det är precis det som det syftar till. Ingenting 

annat.” (Roger Richtoff i Protokoll 2016/17:113, 2017, 24) Detta är en syn som de andra 

partierna inte ifrågasätter men som kritisk feminism inte alls håller med om är viktigt i frågan 

om säkerhet. Att utsätta individer för att inte bara bli skjuten men även att skjuta andra 

individer för statens skull är inte ett rimligt alternativ enligt den kritiska feminismens 

idealtyps syn på säkerhet. Dessutom är ordet “Krigsmän” manligt kodat vilket är 

problematiskt enligt kritisk feminism. Enligt Richtoff är även ordet sett som något positivt 

trots sina tydliga aggressiva drag. Något som kritisk feminism skulle starkt ifrågasätta då fred 

är enligt dem mycket mer positivt.  

 

Socialdemokraternas Alexandra Völker breddar synen på säkerhet något genom att peka på 

försvarets insatser att bygga säkerhet utan att gå i krig (Protokoll 2016/17:113, 12-14). Detta 

är en syn som närmar sig den kritiska feminismens då den verkar över Sveriges gräns även 

om den inte når hela vägen för att fokusera på individen snarare än staten. 

Socialdemokraterna tar dock även avstånd från utrikesministerns personliga uttalande om att 

låta försvaret vara något slags civilförsvar som även kan fokusera på nationella katastrofer, 

skogsbränder och hjälp vid migrationsverket (Protokoll 2016/17:113, 15-16). Detta menar 

socialdemokraterna är intressant men inte aktuellt och det är därmed inte heller något som 

syns inom ramen för det förändrade försvaret. Den syn som utrikesministern har på försvaret 

har en bredare säkerhetsdefinition och är närmare den kritiska feminismens enligt idealtypen 

då skydd mot exempelvis katastrofer skulle gynna individen mer än staten.  
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6.3 Jämförelse av utrikespolitik och säkerhetspolitik 

I jämförelsen av utrikespolitik kommer det både att finnas likheter och skillnader i förståelsen 

av hur utrikespolitiken och säkerhetspolitiken är uppbyggd men även i hur väl de fungerar 

med varandra. Först kommer likheterna att presenteras för att sedan gå in på skillnaderna och 

de specifika perspektivens åsikter om hur väl utrikespolitiken och säkerhetspolitiken fungerar 

tillsammans.  

 

Både liberal feminism och kritisk feminism skulle mena på att det fanns mer feministiska 

drag i utrikespolitiken än i säkerhetspolitiken. Bara det är ett varningstecken på att de kanske 

inte är kompatibla. Det som främst brister i säkerhetspolitiken är ett maktperspektiv som 

synar hur kvinnor annars inte får samma tillgång till antingen möjligheter eller aktivt 

deltagande utifrån sina villkor. Det finns däremot ett jämställdhetsperspektiv som menar på 

att kvinnor är viktiga i både utrikes- och säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitiken har dock ett 

för stort fokus på könsneutralitet och mister därmed förmågan att analysera utifrån ett 

maktperspektiv. Detta kan ha mycket att göra med att målsättningarna för utrikespolitiken och 

säkerhetspolitiken inte är densamma även om de båda ytterst ska verka för Sveriges säkerhet. 

Säkerhetspolitiken ska se till att det finns en stadig personalförsörjning där kön ska vara en 

oberoende faktor, istället ska den mest lämpliga individen väljas ut. Utrikespolitiken har 

däremot ett helt annat mål där kvinnors underordning får en egen plats på agendan. Utifrån 

både liberal och kritisk feminism skulle de enligt idealtypen säga att kvinnors deltagande i 

politiken och det offentliga rummet är underprioriterat i säkerhetspolitiken även om en viss 

diskussion finns.  

 

Vidare skulle båda perspektiven se en nytta med att säkerhetspolitiken använde sig mer av 

kvinnors jämställdhet både som ett incitament men även som en större del av 

konsekvensanalysen. 

6.3.1 Liberal feminism 

Liberal feminism återfinns i utrikespolitiken när det gäller ett flertal av målen där boxen om 

kvinnors deltagande i politiken och det offentliga rummet samt boxen om säkerhet är dem 

som representeras. Säkerhetspolitiken har inte samma självklara associering med den liberala 

feminismens säkerhetsperspektiv men liberalfeminismens förståelse av kvinnors deltagande i 
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politiken och det offentliga rummet finns som ett centralt mål både i utredningen och för ett 

flertal partier.  

 

Den liberala förståelsen av säkerhet utesluts dock inte av att det ska finnas en värnplikt och ett 

försvar som skyddar staten. I försvaret finns både män och kvinnor som har en central roll i 

skyddet. Det kan kombineras med den liberala förståelsen där kvinnors deltagande bidrar till 

att undvika krig och därmed uppnå säkerhet för staten. Därmed kan säkerhetspolitiken och 

utrikespolitiken komplettera varandra och passa relativt bra ihop enligt detta perspektiv. Det 

som främst saknas är som tidigare sagt ett tydligare maktperspektiv inom säkerhetspolitiken.  

6.3.2 Kritisk feminism 

Kritisk feminism återfinns i utrikespolitiken ungefär lika mycket som den liberala feminismen 

gör men trots detta finns det knappt något gemensamt med säkerhetspolitiken. I 

utrikespolitiken finns förståelsen av det sociala könet samt dess påverkan på individen 

tillsammans med den kritiska feminismens syn på kvinnors deltagande i politiken och det 

offentliga rummet. Det finns även delar av den kritiska feminismen i säkerhetsbegreppet. 

Detta var extra tydligt i den utrikespolitiska analysmodellen där kvinnors påverkan och 

medverkan jobbade utifrån många fler kategorier än kön. I säkerhetspolitiken finns en viss 

koppling till normer men inte hur dessa normer skulle påverka kvinnor. I debatten fanns det 

dessutom politiker som gick emot den kritiska feminismens syn på säkerhet i och med deras 

syn på krig och försvaret.  

 

Det faktum att socialdemokraterna, i debatten om försvarspersonal, till och med tar avstånd 

från utrikesministerns uttalande om ett utvecklat försvar i samband med den kritiska 

feminismens idéer talar starkt för att utrikespolitiken och säkerhetspolitiken inte är i full 

symbios. Här har snarare säkerhetspolitiken en lång väg att gå för att närma sig den kritiska 

feminismens förståelse av säkerhet. Den nuvarande utrikespolitiken och säkerhetspolitiken är 

därmed inte särskilt kompatibla enligt den kritiska feminismen.  

6.4 Kritik mot utrikes- och säkerhetspolitiken 

Beroende på vilken politik som är rådande kan det riktas kritik mot den enligt perspektiven. 

Först kommer kritiken vara utifrån båda perspektiven för att kritisera delar av 
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säkerhetspolitiken där de har samma kritik. Vidare kommer kritiken att diskuteras ur liberal 

och kritisk feminism var för sig. 

 

Det faktum att säkerhetspolitiken saknar ett maktperspektiv får till konsekvens att de inte kan 

se de strukturella problemen för kvinnor lika väl. Det leder enligt båda perspektiven till att 

jämställdhet inte fullt ut kan uppnås på ett lika tillfredsställande sätt samt att det ytterst leder 

till att säkerhetsläget blir sämre.  

6.4.1 Liberal feminism 

Eftersom att liberal feminism är det av perspektiven som återfanns mest även om det inte var 

enbart det perspektivet fullt ut innebär att det är i stort sett rådande. Det innebär i sin tur att 

kvinnors möjligheter till påverkan finns i samhället. När det inte finns lika möjligheter arbetas 

det med att möjligheter ska finnas. Det stämmer i sin tur överens med idealtypen inom boxen 

kvinnors deltagande i politiken och det offentliga rummet. Det finns vidare ett 

jämställdhetsarbete som inte är perfekt men som fungerar enligt den liberala feminismen. 

Detta beror på att det jobbas med frågor som kvinnors inkludering på alla nivåer samt hur 

kvinnan ska kunna få sin egenmakt. Det faktum att säkerhetspolitiken inte heller direkt 

kommer i konflikt med den liberala förståelsen av säkerhet gör även att det finns möjligheter 

till att uppnå säkerhet genom utrikespolitiken tillsammans med säkerhetspolitiken. I slutändan 

blir konsekvenserna av den förda politiken främst positiva enligt den liberala feminismen då 

boxen av kritik vid en annan politik än den liberala inte uppnås fullt ut.  

6.4.2 Kritisk feminism 

Den kritiska feminismen anser att det är positivt med att vissa delar av den liberala 

feminismen återfinns men att det inte är tillräckligt. När fokuset blir på att enbart släppa in 

kvinnor i maktens rum utan att tänka på en ordentlig maktanalys kommer det fortfarande bara 

att vara ett annat sorts förtryck än exkludering. Kvinnor blir då enbart en del av en mans värld 

där de manliga sakerna fortfarande är högre värderade än det som anses som kvinnligt. 

Utrikespolitiken sköter detta på ett tillfredsställande sätt i jämförelse med säkerhetspolitiken 

som inte analyserar normer på en lika djup nivå. Alltså även om det finns en viss analys av 

det sociala könet uppnår inte säkerhetspolitiken ett aktivt deltagande i politiska sfären och 

offentliga rummet för kvinnor utifrån deras behov snarare än mannens. 
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Utrikespolitiken skulle den kritiska feminismen inte ha särskilt mycket emot på grund av de 

många inslag som finns av kritisk feminism. Det belyser även ett, för Sverige, nytt sätt att se 

på säkerhet i enlighet med den kritiska feminismen vilket ökar säkerheten för individer 

globalt sett. Säkerhetspolitiken har däremot ett helt annat synsätt som inte fungerar ihop med 

den kritiska feminismens förståelse av vad som är viktigt. Därmed skulle säkerheten inte 

heller vara tillräckligt uppfylld enligt idealtypen då det inte finns ett fullt fokus på individens 

säkerhet snarare än statens. Statens överlevnad går fortfarande först enligt politiken i Sverige. 

Utrikespolitiken använder snarare säkerhetspolitiken som Egnell (2016, 580-581, 583-584) 

nämnde, nämligen att de har en syn på både staten och individen som centrala aktörer. 

Därmed skulle den kritiska feminismen mena att konsekvenserna kommer bli mindre säkerhet 

för individen i det stora hela på grund av att om det väl sker en konflikt kommer Sverige 

förmodligen att vara beredd på krig snarare än fred. Försvaret är inte heller utrustat för de 

många kriser som kan ske i övrigt, exempelvis som skogsbränder och miljökatastrofer. 

7. Diskussion, sammanfattning och slutsatser 

Kapitlet kommer att introduceras i två delar. Först kommer jag att diskutera problemet, syftet 

och frågeställningarna samt svara på vad slutsatserna blir. I samband med det kommer jag 

även att svara till hur väl jag har uppnått syftet med undersökningen. Därefter kommer jag att 

utvärdera hur väl jag har lyckats med undersökningen, vad som kan ha gått fel och vad jag 

skulle ha gjort annorlunda.  

7.1 Problem, syfte och frågeställningar 

I inledningen av rapporten framgick det att feminism både har olika innebörder samt att vår 

säkerhetspolitik inte nödvändigtvis har samma säkerhetsförståelse som vår utrikespolitik. 

Faktumet att säkerhetsförståelsen kan skilja sig kan i sin tur bero på att det är olika 

departement som är ansvariga för politiken. En kompatibel utrikes- och säkerhetspolitik är 

dock önskvärt för att kunna uppnå “den totala säkerhetspolitiken” (Nationalencyklopedin, 

u.å.). Dessa två problem kombinerades till ett syfte, nämligen hur kan vi förstå uppbyggnaden 

av vår utrikes- och säkerhetspolitik utifrån två olika feministiska perspektiv och är politiken 

kompatibel med varandra? 
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Syftet leder i sin tur till dess frågeställningar. Den första frågeställningen som gäller hur den 

liberala och kritiska feminismen kan ge förståelse för vår utrikes- och säkerhetspolitik fick 

utförliga svar i resultatdelen. Det gick att se tendenser för både liberal och kritisk feminism i 

handlingsplanen medan säkerhetspolitiken hade mindre feministiska drag. Den liberala 

feminismen stämde överens när det fanns uttryckt att det var viktigt med kvinnors deltagande 

och inflytande både inom utrikespolitiken och säkerhetspolitiken. Det är vidare ett av den 

liberala feminismens viktigaste mål för jämställdhet och säkerhet. Kritisk feminism visade ett 

annat resultat än den liberala feminismen. Den kritiska feminismen återfanns främst i 

handlingsplanen men även något i säkerhetspolitiken när det gäller förståelsen av ett socialt 

kön. I övrigt skiljer sig förståelsen av säkerhet mellan den kritiska feminismen och 

säkerhetspolitiken medan förståelsen stämmer överens med utrikespolitiken.  

 

Det var något oväntat att se hur pass lite av en jämställdhetsdiskussion som fanns inom 

försvaret på grund av att den diskussionen tar upp en sådan stor plats inom många andra 

politiska fält. Med tanke på att både utrikespolitiken och säkerhetspolitiken dessutom bör 

samspela för maximal säkerhet blir det lite funderingar kring faktumet att säkerhetspolitiken 

inte verkar vara lika uttalat feministisk. Varför det är på det viset? Har feministiska perspektiv 

ingen till liten plats inom säkerhetspolitiken enligt dagens politiker? Det kanske är på det 

viset att andra perspektiv är mer effektiva eller att det finns problem kring att eventuellt 

utvidga säkerhetsbegreppet? Dessa frågor lämnas obesvarade i denna studie men kan vara 

intressanta att undersöka framöver.  

 

Eftersom att Sverige har en feministisk regering samt en feministisk politik är det intressant 

att diskutera vilken definition av feminism som de använder. Utifrån resultaten verkar det som 

att liberal feminism är den som de använder sig av mest. Däremot finns det vissa delar som är 

tydligt kritiskt feministiska som exempelvis synen på det sociala könet. Det går alltså att säga 

att de med stor sannolikhet använder sig av en blandning av olika feministiska teorier. Det 

kan bero på att olika feministiska teorier har varit inflytelserika inom olika områden. Detta 

kan få till konsekvens att den feministiska politiken som helhet fungerar optimalt då 

politikerna tar det som fungerar bäst från varje område. Det kan också vara på det viset att de 

olika områdena säger emot varandra och därmed lämnar ett förvirrat intryck. Det utesluter 

dock inte att regeringen kan ha använt sig av någon annan definition av feminism än de 

teorier som presenteras i denna studie.  
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Den andra frågeställningen gäller om utrikespolitiken och säkerhetspolitiken är kompatibla 

när de jämförs utifrån de feministiska perspektiven. Här blev det lite olika svar på frågan 

utifrån de olika perspektiven. Den liberala feminismen ställde sig mer positiv till hur väl de 

passar ihop än den kritiska feminismen. Detta beror främst på deras syn på säkerhet där den 

liberala feminismen går att kombinera med den nuvarande säkerhetspolitiken medan den 

kritiska inte kan kombineras. Värt att notera i dessa resultat är att enbart en del av 

säkerhetspolitiken samt utrikespolitiken studeras. Det är dock exemplifierande fall och därför 

går det ändå att dra en relativt generell slutsats över just dessa områden. Det går däremot inte 

att säga till 100% att de absolut passar eller inte passar enligt perspektiven. Det går dock att 

säga att de passar mer eller mindre bra utifrån den analys som har gjorts. Det visade sig att 

den liberala feminismens säkerhetsförståelse är kompatibel med den från utrikespolitiken 

samt att den inte gick emot säkerhetspolitikens förståelse. Slutsatsen blir enligt detta 

perspektiv att säkerhetspolitiken och utrikespolitiken fungerar bra ihop trots vissa brister i 

säkerhetspolitiken. Kritisk feminism har en annan syn på saken då det enligt dem visade sig 

att dessa politikformer inte är särskilt kompatibla. Detta på grund av att den kritiska 

feminismens säkerhetsförståelse passade ihop med utrikespolitiken men den passade inte alls 

inom säkerhetspolitiken.  

 

Utifrån dessa resultat finns det även en del frågeställningar att fundera över. I jämförelsen 

visar det sig att den kritiska feminismen återfinns mycket mer i utrikespolitiken än i 

säkerhetspolitiken. Hur kommer sig detta? Är den kritiska feminismens förståelse av säkerhet 

till för att vara enbart retorik så som Lackenbauer (2016, 30) argumenterade? Eller ska de 

snarare vara en kombination av både kritisk säkerhetsförståelse och vår nuvarande 

säkerhetsförståelse som Egnell (2016, 580-581, 583-584) menade? Den kritiska feminismen 

skulle förmodligen själv mena på att det inte är optimalt att blanda dessa säkerhetsförståelser 

då de är i princip motsatser men ur en pragmatisk synpunkt kanske det fungerar effektivt. 

 

Den sista frågeställningen behandlar vilken kritik den nuvarande politiken kan få beroende på 

vilket perspektiv som är rådande. Där visade det sig att liberal feminism ställer sig mer positiv 

till den nuvarande utrikes- och säkerhetspolitiken än vad den kritiska feminismen gör på 

grund av att den liberala feminismen är mer representerade samt att det perspektivet fungerar 

bättre ihop med politiken. Kritiken mot den nuvarande utrikes- och säkerhetspolitiken är liten 

från den liberala feminismen eftersom politiken får positiva effekter då detta perspektiv ofta 
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är rådande. Den största kritiken enligt perspektivet är att bristen på maktperspektiv leder till 

att jämställdhetsmålet och säkerhetsmålet är svårare att uppnå. Den kritiska feminismen håller 

även med om denna kritik. Om detta är ett genomgående problem inom fler politikområden 

skulle det enligt perspektiven vara bekymmersamt då det skulle innebära en risk för kvinnors 

verkliga inflytande. Vidare har den kritiska feminismen mer kritik än den liberala 

feminismen. Delvis menar de att det finns en stor risk att kvinnor tvingas in i en manligt 

konstruerad värld. De menar även att säkerheten inte är vidgad nog för att kunna hantera de 

nationella kriser som kan ske för en individ. Sammanfattningsvis enligt detta perspektiv går 

det att se att Sverige har en moralisk utrikespolitik som vädjar efter mänsklig säkerhet men i 

vår egen säkerhetspolitik lever vi kanske inte som vi lär. Det kan i sin tur innebära enligt den 

kritiska feminismen att vi människor fortsätter att rekonstruera sådana hinder som gör att 

mäns makt över kvinnor fortsätter.  

 

Värt att notera inom kritiken är att trots ett genomgående fokus på socialt kön inom både 

utrikespolitiken och säkerhetspolitiken saknas ändå en analys av manligt och kvinnligt inom 

säkerhetspolitiken. Tas denna analys för givet eller finns den bakom kulisserna? Kan det vara 

så att säkerhetspolitikens mål om könsneutralitet hindrar en analys som skulle kunna behövas 

för att faktiskt få fler kvinnor att delta i försvaret? Det kan även vara på det viset att det är 

något helt annat än normer och attityder som gör att kvinnor inte deltar. Det kan enligt en 

liberal förståelse fortfarande finnas diskriminering och exkludering som sker vilket gör att 

även om kvinnor vill ansöka så har de inte möjligheten till det. Detta är dock mindre sannolikt 

med tanke på att utredningen har tänkt på att vara könsneutrala och därmed inte behandla män 

och kvinnor olika. 

 

Slutligen anser jag att syftet är väl besvarat utifrån de resultat som kommit fram. Det går att se 

både hur utrikespolitiken samt säkerhetspolitiken är uppbyggd inom dessa fall och frågan om 

huruvida de passar eller inte är också besvarad utifrån perspektiven. Det som inte gick helt 

som planerat var det faktum att säkerhetspolitiken skulle ha ett sådant litet fokus på 

jämställdhet vilket gör det svårt att veta hur den är uppbyggd utifrån dessa perspektiv.  

7.2 Utvärdering 

Som helhet har denna undersökning gått relativt bra. Det som är problematiskt är som tidigare 

sagt generaliserbarheten vilken är ytterst begränsad på grund av att detta är en fallstudie. Den 
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externa reliabiliteten blir även svår att uppfylla då vår sociala verklighet kontinuerligt ändrar 

sig. För att motverka dessa problem har jag valt exemplifierande fall som kan gå att 

generalisera till viss del samt att jag har försökt att vara transparent med hur jag har 

konstruerat och använt mig av min idéanalysmall. Styrkan med denna undersökning är istället 

hur väl det går att koppla teorierna med resultaten. Det går att se att båda dessa perspektiv 

som har använts har influerat politiken, speciellt utrikespolitiken. De teoretiska begrepp och 

de observationer som har gjorts har även ofta stämt överens vilket också är en styrka då den 

interna validiteten blir hög.  

 

När det gäller de teorier som har använts har de uppfyllt sitt syfte. Båda perspektiven gick bra 

att använda i analysmodellen och de återfanns på ett flertal ställen i politiken som helhet.  

Teorierna hjälper oss även att förstå svaret på problemformuleringen, huruvida vår utrikes- 

och säkerhetspolitik passar med varandra då detta är en fråga som kan få helt skilda svar 

beroende på vilket perspektiv som används. Vidare hjälper teorierna oss att förstå vilka 

skillnader som finns inom feministisk teori och vilka effekter det kan få på politiken. Det är 

på grund av att två feministiska perspektiv har använts som det går att se hur den feministiska 

regeringen har byggt upp sin politik. 

 

Metoden har varit till en stor hjälp i analysen av materialet. Genom att använda en idealtyp 

var det enkelt att leta efter de saker som var relevanta i undersökningen. En intressant aspekt 

är det faktum att ibland kommer sådana idéer i texten som inte är tydligt det ena eller det 

andra perspektivet. Det förekommer blandningar eller delar av idéerna som kan vara svåra att 

kategorisera till ett av perspektiven. Det blir ännu en anledning till varför det har varit viktigt 

att skriva ut vilken av boxarna som idéen slutligen har hamnat i. Det som är värt att ha i 

åtanke är att bara för att en idé från ett perspektiv finns i materialet behöver det inte 

nödvändigtvis vara på det sätt att den idén kommer från just det perspektivet. Andra teorier 

kan också innehålla liknande idéer. Det som blir viktigt är då om det går att hitta flera idéer 

eller om bara enstaka delar av idéerna finns med.  

 

Om jag skulle ha gjort om denna undersökning skulle jag förmodligen för det första ha valt ett 

annat fall än värnplikten. Det fanns lite material om denna fråga då inget riksdagsbeslut lade 

grunden till återinförandet utan det diskuterades enbart i efterhand eller i förhand. Det finns 

förmodligen någon annan del av säkerhetspolitiken som svarar till frågan om jämställdhet mer 

än vad värnplikten gör, även om den är plikt för både män och kvinnor nu och diskussionen 
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fanns. För det andra skulle jag ha vid mer tid även jämfört med ytterligare något perspektiv. 

Det märktes att det saknades något vid analysen av säkerhetspolitiken och därför skulle 

undersökningen förmodligen ha gynnats av ett tredje perspektiv som kunde förklara mer av 

säkerhetspolitikens uppbyggnad.  
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