
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Hur styr den feministiska utrikespolitiken svenskt 

utvecklingssamarbete? 
En kvalitativ studie av implementeringen inom Sidas verksamhet  

 
 
 
 
 

Agnes Rova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Examensarbete 15 hp 

Uppsats för C-seminariet i Statsvetenskap vid Umeå Universitet 

Statsvetenskapliga Institutionen 

VT19 



	  

Abstract 
 
Sveriges feministiska utrikespolitik förde vid sin lansering 2014 med sig höga förväntningar, och 

för svenskt utvecklingssamarbete avser den att höja ambitionerna för jämställdhetsarbetet. 

Generella problem med implementeringen har dock identifierats i en studie två år efter lanseringen. 

Denna uppsats syftar till att analysera den feministiska utrikespolitikens styrning och 

implementering inom biståndsmyndigheten Sidas operativa verksamhet. Sida har en lång tradition 

av jämställdhetsarbete och antas därför ha goda förutsättningar för implementeringen. Den 

feministiska utrikespolitikens implementering är ett aktuellt och omdebatterat ämne inom 

biståndskretsar, men forskningsfältet är inte omfattande. Det analytiska ramverket för studien utgår 

från ett top-down perspektiv och inkluderar ett antal faktorer som kan påverka implementeringen. 

Ramverket har fungerat som ett verktyg för att analysera uppsatsens empiriska material. 

Slutsatserna för studien är dels att utformningen av den feministiska utrikespolitikens styrning 

riktad mot Sidas verksamhet påverkar implementeringen. Främst är det otydligheten i 

formuleringar och status för dokumenten men även styrningskedjans längd. Studien har vidare 

kommit fram till att inställningen hos de implementerande aktörerna är en faktor som inte tros ha 

försvårat implementeringen. Däremot kan en brist på resurser och tid samt en varierande förståelse 

bland anställda på Sida försvåra tillämpningen av den feministiska utrikespolitikens mål och 

metoder. 

 
 
English title: The feminist foreign policy within the Swedish International Development cooperation Agency. A 
study of the steering mechanisms and the implementation process.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Feministisk utrikespolitik, Implementering, Styrning, Implementeringsstyrning, 
Utvecklingssamarbete, Sida. 
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1.   INLEDNING 
 
Som det första landet i världen lanserade Sverige en feministisk utrikespolitik år 2014. Sverige 

rankas högt i mätningar angående jämställdhet bland länder i världen och i handboken för den 

feministiska utrikespolitiken beskrivs den svenska jämställdhetspolitiken som framgångsrik 

(Utrikesdepartementet 2018b, 15). Även inom svenskt utvecklingssamarbete har jämställdhet länge 

varit ett prioriterat område för verksamheten, men med den feministiska utrikespolitiken beskrivs 

det som att ambitionerna höjts ytterligare (Utrikesdepartementet 2018b, 73). Argumentet och 

logiken bakom att prioritera jämställdhet i utvecklingssamarbetet utgörs av att en ökad jämställdhet 

antas leda till minskad fattigdom och en hållbar fred (Utrikesdepartementet 2018b, 72).  

 
Den feministiska utrikespolitiken är omdebatterad och fick vid lanseringen både positiva och 

negativa reaktioner (Egnell 2016, 563). Lanseringen av den feministiska utrikespolitiken förde trots 

det med sig höga förväntningar på tydliga beslut och konkreta aktiviteter för jämställdhet. Det 

beskrivs dock att dessa förväntningar har varit svåra att leva upp till (Egnell 2016, 573). Generellt 

beskrivs det, två år efter lanseringen, som att implementeringen av den feministiska utrikespolitiken 

delvis varit problematisk och haft en fördröjning då den inte var helt genomtänkt vid lanseringen 

(Egnell 2016, 583). Om politiska beslut inte genomförs enligt planen kan detta tolkas som ett 

demokratiskt underskott (Hertting 2018, 196). Detta motiverar att närmare analysera hur de mål 

som den feministiska utrikespolitiken formulerat sedan har implementerats. 

 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är en statlig myndighet som arbetar på 

uppdrag av regeringen och riksdagen med utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i syfte att 

minska fattigdom globalt (Sida 2019b). Regeringens styrning av det svenska biståndet utgår bland 

annat från Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som beslutades om 2016. 

Policyramverket beskriver bland annat att allt svenskt utvecklingssamarbete ska 

jämställdhetsintegreras till följd av den feministiska utrikespolitiken (Utrikesdepartementet 2018b, 

73).  

 
Då Sida arbetat långtgående med jämställdhetsprioriteringar kan myndigheten förväntas ha de rätta 

förutsättningarna för att tillämpa de ambitionshöjningar som den feministiska utrikespolitiken 

avser för det svenska utvecklingssamarbetet. De generella implementeringsproblem som har 

identifierats motiverar att analysera den feministiska utrikespolitikens styrning i relation till Sidas 

operativa verksamhet utifrån teorier om implementeringsstyrning. Vidare analyseras med grund i 
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implementeringsteori även vilka faktorer som kan påverka implementeringen under den första 

mandatperioden.  

 
Forskningsområdet kring den feministiska utrikespolitikens implementering är inte särskilt 

omfattande. Detta kan bero på tidsperioden sedan lanseringen och att det är en pågående process. 

Artikeln Feministisk utrikespolitik i teori och praktik, av Robert Egnell (2016), kan därför beskrivas som 

unik i det att han förklarar både bakgrunden och ett första steg i implementeringen på olika 

myndigheter. Detta ger en övergripande bild av tillämpning en kortare period efter lanseringen. 

Ämnet är dock både aktuellt och omdebatterat inom biståndskretsar där det bland annat diskuteras 

huruvida den feministiska utrikespolitiken verkligen är feministisk i sin tillämpning (CONCORD 

2017). Jämställdhet inom utvecklingsbistånd uppfattas till skillnad från implementeringen av den 

feministiska utrikespolitiken som ett mer omfattande forskningsfält. Jämställdhet inom 

utvecklingsbistånd har exempelvis analyserats utifrån koppling till inrikespolitiken och även 

internationella normers påverkan (Swiss 2012; Selbervik & Tolo Østebø 2013). Många av de artiklar 

som identifierats som behandlar jämställdhet inom utvecklingsbistånd försöker skapa en förståelse 

för de bakomliggande faktorerna till prioriteringarna. Därav kan de inte direkt relatera till syftet 

med denna uppsats, men de visar på ett vetenskapligt intresse av att förstå och förklara 

jämställdhetsprioriteringar inom utvecklingsbistånd.  

 
Ett vetenskapligt problem kan beskrivas som att det föds i en kunskapslucka, i mötet mellan 

förförståelse och en uppfattning av verkligheten (Bjereld, Demker & Hinnfors 2018, 12). 

Uppfattningen av verkligheten är att den feministiska utrikespolitiken innefattar förväntningar på 

förändring och ambitionshöjningar, och observationen har gjorts att jämställdhetsprioriteringar är 

väl etablerade inom Sidas operativa verksamhet. Förförståelsen av tidigare forskning som 

identifierats visar dock på generella implementeringsproblem av den feministiska utrikespolitiken. 

Detta innebär att en kunskapslucka har identifierats som motiverar att analysera styrningen och 

implementeringen av den feministiska utrikespolitiken inom Sidas operativa verksamhet, då detta 

inte tidigare har gjorts.  

 
1.1   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Med grund i problemformuleringen är syftet med uppsatsen att beskriva och analysera den 

feministiska utrikespolitikens styrning och implementering i relation till Sidas 

jämställdhetsprioriteringar i dess operativa verksamhet. För att möta syftet med studien har 

följande frågeställningar formulerats: 
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1.   På vilket sätt påverkar utformningen av den feministiska utrikespolitikens styrning, 

implementeringen av dess metoder och mål? 

2.   Hur har den feministiska utrikespolitiken implementerats inom Sidas operativa verksamhet 

och vilka faktorer har försvårat respektive underlättat processen? 

 

1.2  AVGRÄNSNING 
 
En del medvetna avgränsningar har gjorts för studien och därav finns det skäl att motivera dessa. 

Enligt syftet med studien är det den feministiska utrikespolitikens styrning och implementering i 

förhållande till Sidas verksamhet som studeras, vilket fokuserar på svenskt bilateralt 

utvecklingssamarbete. Det är därför viktigt att påpeka att det inte är en generell styrning och 

implementering av den feministiska utrikespolitiken som analyseras. Då studien avser att behandla 

Sidas operativa verksamhet innebär det att Sida som arbetsgivare och organisation exkluderas. 

Dessa avgränsningar motiveras av att det empiriska problemet delvis utgörs av de långtgående 

jämställdhetsprioriteringarna inom just utvecklingssamarbetet och inte myndighetens organisation. 

Vidare avgränsas studien till att fokusera på den första mandatperioden med en feministisk 

utrikespolitik, trots att implementeringsprocessen är pågående. Detta val motiveras dels av 

tidsramen för studien men även att antagandet kan göras att en implementering av den feministiska 

utrikespolitikens mål och metoder bör ha skett.  

 
1.3  CENTRALA BEGREPP 

 
Ett centralt och återkommande begrepp i uppsatsen är jämställdhetsintegrering. Det nämns bland 

annat i inledningen att allt svenskt utvecklingssamarbete ska jämställdhetsintegreras. Enligt 

regeringskansliet definieras jämställdhetsintegrering som en strategi för att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen (Regeringskansliet 2019). I handlingsplanen för den feministiska 

utrikespolitiken beskrivs att jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska 

genomsyra allt beslutsfattande på alla nivåer och genom alla steg i en process. I Sidas årsredovisning 

nämns en definition som också bekräftas av intervjupersonerna för denna studie och relaterar till 

Sidas verksamhet. Denna definition beskrivs som regeringens modell för jämställdhetsintegrering 

och innebär att en jämställdhetsanalys ska genomföras vilket sedan ska resultera i riktade insatser, 

integrerade insatser och dialog som angreppssätt (Sida 2015b, 62). Denna uppsats kommer utgå 

från den sistnämnda definitionen när ingenting annat anges.  

 
1.4  DISPOSITION 
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Dispositionen för uppsatsen utgår från övergripande avsnitt med tillhörande underrubriker för  att 

förtydliga innehållet. Avsnitt två redogör för uppsatsens teoretiska utgångspunkter och presenterar 

även tidigare forskning inom området. Avsnittet avslutas med uppsatsens analytiska ramverk samt 

operationaliseringar. Därefter följer avsnitt tre med de metodologiska principerna för studien. I 

avsnitt fyra presenteras det material som används, och avsnitt fem innehåller en redogörelse för 

bakgrunden till uppsatsämnet. I uppsatsens sjätte avsnitt återfinns empirisk redovisning samt analys 

som utgår från det analytiska ramverket. Uppsatsen avslutas sedan med slutsatser. 

2.   TEORIANKNYTNING 
 
För denna uppsats är det empiriska problemet centralt och teorin används således som ett verktyg 

för att sortera och begripliggöra det insamlade materialet, vilket beskrivs som teorikonsumerande. 

Detta innebär att generaliserbarheten till andra fall inte är det huvudsakliga syftet (Esaiasson 2017, 

89).  

 
För denna studie återfinns den teoretiska utgångspunkten i teorier kring styrning och 

implementering, vilket inte har identifierats som en vanlig utgångspunkt för forskning med fokus 

på den feministiska utrikespolitiken. Detta kan bero på den korta tidsperioden sedan lanseringen i 

förhållande till de långsiktiga målen för politiken, vilket innebär att en definition av implementering 

som inkluderar resultatet är svår att tillämpa. Med grund i den pågående processen och de 

långsiktiga målen för den feministiska utrikespolitiken är inte syftet med denna studie att utvärdera 

om målen har uppnåtts utan snarare att analysera styrningens utformning och hur den påverkar 

implementeringen inom Sidas verksamhet.  

 
Detta avsnitt kommer att utifrån den tidigare forskning som identifierats som relevant angående 

den feministiska utrikespolitiken, och teorier kring styrning och implementering forma ett 

analytiskt ramverk. Uppsatsens empiriska redovisning och analys av den feministiska 

utrikespolitiken i förhållande till Sidas operativa verksamhet är sedan strukturerad efter detta 

ramverk. 

 

2.1  TIDIGARE FORSKNING 
 
Forskningsfältet kring den feministiska utrikespolitiken uppfattas inte som särskilt omfattande. 

Artikeln Swedish Feminist Foreign Policy in the Making: Ethics, Politics, and Gender försöker skapa en 

förståelse för de normativa ställningstagandena och vilken typ av förändring som den feministiska 

utrikespolitiken utgör (Aggestam & Bergman-Rosamond 2016). För den feministiska 

utrikespolitikens implementering i synnerhet identifieras forskningsfältet som nästan obefintligt, 
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enligt de sökningar som gjorts. Robert Egnell (2016) sticker därmed ut med artikeln Feministisk 

utrikespolitik i teori och praktik, där han dels analyserar bakgrunden till, men även implementeringen 

av den feministiska utrikespolitiken den första tiden efter lanseringen. Artikeln ger en övergripande 

bild av de första två åren och diskuterar bland annat om den feministiska utrikespolitikens styrning 

utgör ett praktiskt handlingsprogram eller en förändring i attityd (Egnell 2016, 564). Egnell kommer 

fram till att en kontinuitet finns i den svenska utrikespolitiken och anser att det framförallt är 

metoder och medel för att uppnå jämställdhet som karaktäriserar den feministiska utrikespolitiken 

(Egnell 2016, 564). Aggestam och Bergman-Rosamond (2016, 323) menar att det framförallt är 

användningen av ordet feministisk som utgör en förändring i utrikespolitiken. Egnell (2016, 583) 

beskriver även att den generella implementeringen av den feministiska utrikespolitiken delvis har 

varit problematisk och haft en fördröjning då den inte var helt genomtänkt vid lanseringen. 

Sammanfattningsvis utgör den identifierade forskningen både en kunskapslucka och även en 

intressant utgångspunkt för att analysera den feministiska utrikespolitikens styrning och 

implementering, i förhållande till Sidas operativa verksamhet.  

 
2.2  POLICYPROCESSEN 

 
För att sätta den feministiska utrikespolitikens styrning och implementering i ett större 

sammanhang är policyprocessen relevant. Detta är ett vanligt sätt att beskriva en policy. Modellen 

för en policyprocess har i litteraturen givits många olika former med olika antal steg eller faser 

(Hertting 2018, 197). Trots att de flesta är överens om att de olika stegen i en policyprocess i 

verkligheten överlappar varandra finns det en poäng att identifiera olika dimensioner och steg i en 

policys utveckling i syfte att analysera processen.  

 
Tre dimensioner som ofta identifieras för att analysera en offentlig policy är produkten, resultatet 

och påverkan (Knill & Tosun 2012, 28). Produkten av en policy är de direkta effekterna av en 

beslutsprocess. Detta kan exempelvis vara en lag eller som i detta fall en feministisk utrikespolitik. 

Resultatet relaterar till implementeringen och även utvärderingen av en policy, medan policyns 

påverkan fokuserar på huruvida beslutsfattandet och implementeringen bidragit till det förväntade 

resultatet. Vedung (2016, 27) beskriver detta på ett annat sätt och definierar policyprocessen som 

en policycykel och i sju steg. Interventionen (implementeringsobjektet) och implementering urskiljs 

i två separata steg, som för denna uppsats är centrala.  

 
2.3  IMPLEMENTERING SOM BEGREPP 
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För att möjliggöra en analys av implementering är det nödvändigt att definiera begreppet. Att 

studera själva implementeringsprocessen kan förklaras som att i grunden granska hur den 

demokratiska styrningskedjan hålls samman. Om politiska beslut inte genomförs enligt plan kan 

detta tolkas som ett demokratiskt underskott, och inte enbart en bristande effektivitet som annars 

beskrivs som förklaringen (Hertting 2018, 196). En annan definition av implementeringsprocessen 

är det som sker mellan ett beslut och dess resultat (Vedung 2016, 13). Ett generellt teoretiskt 

ramverk för att studera vad som krävs för en lyckad implementering är svårt att hitta i den befintliga 

litteraturen. Detta grundas i att den kontext och situation som gäller för olika policys gör att samma 

faktorer kan påverka olika implementeringsprocesser positivt eller negativt. Det är därmed svårt 

att identifiera generella hinder och förutsättningar för en lyckad implementering (Hertting 2018, 

200). Att definiera mekanismer som kan tänkas påverka implementeringen på något vis är dock 

användbara som grund för analysen av en implementeringsprocess.  

 
Ett sätt att förklara begreppet implementering är processen att sätta en ny offentlig policy i bruk. I 

verkligheten är detta dock inte alltid så simpelt som det låter då det finns en mängd olika faktorer 

kan påverka processen. Implementering kan också beskrivas som interaktioner och processer som 

kommer från ett politiskt beslut (Hertting 2018, 199). Med grund i att det finns olika modeller för 

vad som benämns som policyprocessen eller policycykeln förefaller det sig dock inte överraskande 

att det även finns olika sätt att definiera begreppet implementering. Definitionerna kan vara olika 

omfattande och innehålla olika delar av policyprocessen. Gemensamt för alla definitioner är dock 

att de ses som en del eller ett steg av denna större process.  

 
En definition av implementering utgår från att resultat och effekter inkluderas i begreppet, vilket 

innebär att det inte bara är åtgärderna för ett problem som studeras utan även dess faktiska resultat. 

En annan definition innebär däremot att utfallet av det politiska beslutet utesluts medan själva 

beslutet om vad som ska implementeras inkluderas (Hertting 2018, 198). Denna studie kommer att 

behandla den senare definitionen, där både interventionens utformning och implementering 

inkluderas, detta för att försöka skapa en förståelse för sambandet mellan dessa (Vedung 2016, 18). 

Att urskilja implementeringens objekt är ur det perspektivet grundläggande för att sedan kunna 

studera själva implementeringsprocessen. För denna uppsats innebär det att urskilja interventionen 

för den feministiska utrikespolitiken för att möjliggöra en analys av vad som kan tänkas underlätta 

eller försvåra implementeringsprocessen (Vedung 2016, 20). 

 
Medan det finns åsikter som menar att det inte är möjligt att skilja på intervention och 

implementering då dessa steg i verkligheten ofta är överlappande, har valet ändå gjorts att göra 
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denna urskiljning för att möjliggöra en analys av ett politiskt beslut och dess tillämpning. 

Motiveringen till detta val är att en förståelse för den feministiska utrikespolitikens mål och metoder 

för det svenska utvecklingssamarbetet krävs för att sedan kunna analysera hur detta har tillämpats 

inom Sidas operativa verksamhet.  

 
2.4  TOP-DOWN PERSPEKTIVET PÅ IMPLEMENTERING 

 
I studier av implementering kan analysen utgå från olika synsätt, och vilket synsätt som tillämpas 

avgör bland annat vad som anses vara en lyckad implementering. Ett av de teoretiska perspektiven 

som kan förklara implementering är top-down perspektivet, vilket är det traditionella 

tillvägagångssättet presenterat i en studie av Pressman och Wildavsky 1973 (Knill & Tosun 2012, 

152). Perspektivet innebär att det i första hand är politiker som styr implementeringens inriktning 

genom beslut och styrning, vilket stämmer överens med den demokratiska styrningskedjan 

(Hertting 2018, 199). Centralt för top-down perspektivet är att det gör en skillnad mellan policyns 

formulering och dess implementering, vilket beskrivs som det enda sättet att jämföra en policys 

mål och den faktiska implementeringen. Perspektivets utgångspunkt är hur väl det ursprungliga 

målet med policyn uppnås förklarar hur lyckad implementeringsprocessen var. Ur ett top-down 

perspektiv är en implementering därmed effektiv när policyns mål och resultat stämmer överens 

(Knill & Tosun 2012, 153).  

 
Ur ett annat perspektiv ses implementeringsprocessen som underifrånstyrd, vilket kan ses som en 

motsats till top-down. Detta synsätt innebär att den faktiska makten över implementeringen inte 

ligger hos politikerna, utan på operativ nivå (Hertting 2018, 199). De implementerande aktörernas 

intressen tas i åtanke i beslutsfattandet och det är på så vis myndigheterna som styr vilka politiska 

beslut som kommer tas (Hertting 2018, 200). Trots att bottom-up perspektivet kan vara en 

intressant utgångspunkt för studien skulle det i praktiken bli komplicerat att tillämpa för denna 

uppsats då det skulle innebära en omfattande undersökning av aktörer på lägre nivåer av 

implementeringen. Det skulle därav kräva en omfattande kartläggning av hur feministiska 

utrikespolitiken speglas i själva biståndsprojektens genomförande på fält, vilket inte är möjligt i 

förhållande till tidsramen och de resurser som finns att tillgå för denna studie. 

 
2.5  IMPLEMENTERINGSSTYRNING 

 
Regeringens generella styrning av statliga myndigheter utgår från dokumenten förordning med 

instruktion när det gäller myndighetens uppgifter och för myndighetens ekonomi är det budgeten 

som styr (Ryding-Berg 2014, 30-31). Ett av de mest centrala styrdokumenten för regeringens 
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styrning av myndigheter är regleringsbrevet som utfärdas årligen. Där finns regeringens krav på 

myndigheten. Det som specificeras i regleringsbrevet är vilka mål och effekter myndigheten ska 

uppnå och detta kan ses som den sista fasen av budgetprocessen (Ryding-Berg 2014, 32). För att 

bidra med relevanta perspektiv angående relationen med regering och myndighet, styrning och 

implementering, redogörs nedan för teorier om implementeringsstyrning.  

 
Lennart Lundquist (1992, 70) presenterar ett tillvägagångssätt för att analysera 

implementeringsstyrning i boken Förvaltning, stat och samhälle. Han definierar begreppet 

implementeringsstyrning som en del av den politiska styrningskedjan där de tre länkarna är 

förvaltningsstyrning, organisationsstyrning och samhällsstyrning. Samhällsstyrning beskrivs som 

förvaltningens styrning av samhällsmedlemmarna, organisationsstyrning syftar på förvaltningens 

interna styrning. För denna uppsats är det begreppet förvaltningsstyrning som har identifierats som 

relevant då det definieras som rikspolitikernas styrning av förvaltningen (Lundquist 1992, 71). 

 
Förvaltningsstyrningen är viktig för att skapa förståelse för politik, då relationen mellan politiker 

och tjänstemän är en central del i policyprocessen. Förvaltningsstyrningen kan beskrivas i tre 

dimensioner som möjliggör en distinktion mellan olika former av styrning (Lundquist 1992, 78). 

Den första dimensionen som presenteras är mellan direkt och indirekt styrning, och den andra är 

mellan specifik och generell. Det är dock den tredje dimensionen som kommer att tillämpas för 

denna studie. Den tredje dimensionen beskrivs som graden av precision. Detta syftar på hur precist 

styrningsmeddelandet är formulerat, vilket kan innebära stora skillnader för förvaltningen när de 

sedan ska tillämpa styrningen (Lundquist 1992, 78). Förvaltningens autonomi består av två 

komponenter, handlingsfrihet och handlingsförmåga. Hur precis den direkta styrningen är 

bestämmer förvaltningens handlingsfrihet, medan det är den indirekta styrningen som påverkar 

handlingsförmågan (Lundquist 1992, 81).  

 

Styrningskedjans längd är också en faktor som kan påverka implementeringen. Att det finns flera 

länkar i en styrningskedja kommer att påverka den slutliga verkställaren av ett beslut. Relaterat till 

precisionen så beskrivs det att även om den ursprungliga styrningen är formulerad oprecist och 

innefattar en stor handlingsfrihet behöver detta inte betyda att verkställaren får ta del av denna, då 

det ofta sker preciseringar på vägen (Lundquist 1992, 84). 

 

2.6  FÖRSTÅ, VILJA, KUNNA 
 
För analysera implementeringen av den feministiska utrikespolitiken inom Sidas verksamhet är det 

fördelaktigt att identifiera ett antal faktorer som kan påverka implementeringen. Lennart Lundquist 



	   9 

presenterar i sin bok Implementation Steering (refererad i Vedung 2016, 83) tre faktorer som kan 

användas för att analysera implementeringen av ett politiskt beslut.  

 
Den första faktorn som är betydelsefull för implementeringen av en intervention innefattar 

huruvida de implementerande aktörerna förstår vad det är som ska implementeras. Hur styrningen 

är formulerad är här centralt då kommunikationen av ord kan få betydelse för den senare 

implementeringen (Vedung 2016, 83). Att förstå innebär inte enbart en generell medvetenhet om 

interventionens existens, utan även att ha en förståelse för dess innebörd (Vedung 2016, 84). Under 

denna faktor inkluderas även implementerarens autonomi. Otydliga och generella mål leder till 

större handlingsfrihet för de som ska implementera interventionen. En brist på förståelse innefattar 

också att interventionen kan transformeras och förändras. De mål och metoder som formuleras i 

implementeringsobjektet kan alltså förändras under implementeringsprocessens gång. De som ska 

genomföra interventionen behöver alltså inte agera passivt och accepterande utan kan transformera 

och sortera det politiska beslutet (Vedung 2016, 84).  

 
Den andra faktorn som kan påverka implementeringen är de implementerande aktörernas vilja. Att 

de implementerande aktörerna vill genomföra ett politiskt beslut bör ha en positiv inverkan på 

implementeringsprocessen, och detsamma gäller det motsatta (Vedung 2016, 85).  

 
Den sista av de tre faktorerna som kan ha inflytande på en implementeringsprocess är förmågan 

hos de implementerande aktörerna att handla vilket definieras som att kunna (Vedung 2016, 86).  

Att kunna genomföra ett politiskt beslut kan bero på både materiella och icke materiella resurser 

vilket kan innefatta exempelvis finansiering eller kvalificerad personal. Att skapa förutsättningar 

för att kunna implementera ett politiskt beslut kan vara tidskrävande, vilket kan innebära en 

fördröjning i processen (Vedung 2016, 86). 

 

2.7  ANALYTISKT RAMVERK 
 
Det analytiska ramverket för denna studie kommer att utgå från de ovan presenterade teorierna 

och kommer utgöra ett tillvägagångssätt för att analysera det empiriska materialet. I det analytiska 

ramverket kommer Vedungs definition av vad han kallar policycykeln tillämpas. Det är faserna 

intervention och implementering som kommer vara i fokus för studien, där policycykeln fungerar 

som ett förhållningsätt till att dessa steg är en del av ett större sammanhang. Detta innebär alltså 

att varken utfallet av policyn eller beslut om intervention inkluderas i begreppet implementering 

för denna studie. Valet motiveras dels av att den feministiska utrikespolitiken är utformad med 
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långsiktiga mål vilket innebär att det är en pågående process och därav kan inte resultatet analyseras, 

och dels av att en avgränsning är nödvändig för studiens tidsram. 

 
Enligt Vedung (2016, 21) behöver ett mänskligt beslut tas angående vad som är interventionen, 

alltså objektet som ska implementeras, i en policycykel. Han menar att detta inte kan avgöras enbart 

genom att studera verkligheten. För denna studie ses den feministiska utrikespolitiken som objektet 

som ska implementeras. Anledningen till att detta tolkas vara interventionen är att det var denna 

som uppfattades innebära en uttalad förändring i styrning, som sedan ska implementeras.  

 
Det analytiska ramverket har en utgångspunkt i top-down perspektivet på implementering. Detta 

betyder dock inte att det måste stämma överens med hur processen ser ut i verkligheten. Det 

fungerar snarare som en utgångspunkt för att studera implementeringsprocessen utifrån styrningen 

uppifrån, och hur de målen som formuleras i styrdokumenten tillämpas på Sida. Detta betyder inte 

att studien kommer att pröva huruvida implementeringsprocessen kan förklaras av top-down 

perspektivet. Analysen av styrningen och interventionen kommer dels att utgöras av det som 

Lennart Lundquist beskriver som den tredje dimensionen av styrning, alltså graden av precision. 

Hur precist styrningen är formulerad genom styrningskedjan kommer att analyseras i syfte att 

urskilja myndighetens handlingsfrihet och handlingsförmåga i implementeringen. Styrningskedjan 

definieras som de styrdokument som identifierats som relevanta. Längden på styrningskedjan har 

även en betydelse för implementeringen då precisionen kan variera i olika dokument.  

 
Analysen av hur den feministiska utrikespolitiken har tillämpats inom Sidas verksamhet kommer 

utgöras av de tre faktorerna att förstå, att vilja och att kunna. En extra tyngdpunkt kommer att vara 

på den första faktorn, förstå, då den relaterar till hur interventionen är utformad. Styrningens 

precision och de implementerande aktörernas uppfattning av styrningens tydlighet uppfattas 

relatera till varandra, då tydlighet i styrningens formuleringar är centrala. De implementerande 

aktörernas förståelse kan delvis analyseras utifrån hur det som formuleras i styrdokumenten 

angående den feministiska utrikespolitiken reflekteras i Sidas redovisning av deras verksamhet men 

även genom intervjuer med anställda på Sida. 

 
2.8  OPERATIONALISERINGAR 

 
I detta avsnitt redovisas vilka operationaliseringar som görs av de teoretiska begreppen i 

analysverktyget. 

 
Precision operationaliseras till hur tydligt mål och metoder formuleras i styrningsdokumenten. 

Detta kan komma att skilja sig åt då styrningskedjan kan innehålla flera nivåer av styrning vilket i 
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sin tur påverkar de implementerande aktörernas handlingsutrymme. Detta innebär att det även är 

relevant att analysera styrningskedjans längd.  

 
Att förstå innebär för denna studie att identifiera medvetenheten om interventionens existens och 

innebörd vilket identifieras i tillämpningen av interventionens mål och metoder. Detta identifierats 

genom att intervjua anställda på Sida som arbetat med jämställdhet en lång tid. Det innebär också 

att tolka hur de mål och metoder som formulerats i styrdokumenten reflekteras i Sidas redovisning 

av verksamheten. En indikator för bristande förståelse är att interventionen transformeras.  

 
Att kunna operationaliseras i denna studie till att analysera dels de materiella förutsättningarna i 

form av finansiella resurser och dels de icke materiella i form av tid och kompetens för att 

implementera målen och metoderna.  

 
Att vilja kommer att operationaliseras genom att utifrån utvärderingar och intervjuer försöka 

urskilja de anställdas inställning till lanseringen och tillämpningen av den feministiska 

utrikespolitikens mål och metoder. 

3.   DESIGN OCH METOD 
 
I detta avsnitt presenteras studiens design och de metodologiska tillvägagångsätt som ska tillämpas 

på det utvalda materialet. Materialet presenteras i senare avsnitt men kortfattat innefattar det dels 

texter i form av styrdokument, dels även Sidas årsredovisning och en utvärdering av Sidas 

tillämpning av jämställdhetsplanen samt intervjumaterial. 

 
Fokus för denna uppsats är att beskriva och skapa förståelse för den feministiska utrikespolitikens 

styrning och tillämpning i synnerhet när det gäller Sidas verksamhet. Det är alltså en enskild och 

separat del av en policyprocess som ska analyseras. En kvalitativ metod kommer att tillämpas, och 

studien kan bäst förklaras som en beskrivande fallstudie. Det är alltså komplexiteten i detta enskilda 

fenomen som studeras, och fallet kan beskrivas som den feministiska utrikespolitikens styrning och 

tillämpning inom Sidas operativa verksamhet. Inom statsvetenskap används fallstudieforskning 

ofta i syfte att studera utformning och tillämpning av policy, och tillämpas med kvalitativa 

forskningsmetoder (David och Sutton 2016, 152). 

  

3.1  TEXTANALYS 
 
För att söka svar på frågeställningarna och möta syftet för uppsatsen kommer en kvalitativ 

textanalys tillämpas av styrdokument men även årsredovisningar och utvärderingar av Sidas 
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verksamhet. Metoden som tillämpas för studien beskrivs bäst som en kvalitativ innehållsanalys eller 

kvalitativ textanalys (Boréus 2015, 50; Esaiasson et al 2017, 211). Denna metodologi går ut på att 

identifiera det väsentliga innehållet genom att noggrant läsa en texts olika delar och helheten, samt 

dess förhållande till kontexten (Esaiasson et al 2017, 211). Gemensamt för de flesta textanalyser är 

att analysera vad som faktiskt påstås i texten (Boréus 2015, 162). Detta gäller även för denna studie 

då det tolkas vara ett nödvändigt första steg för att genomföra en vidare analys. Att enbart studera 

vad som explicit uttrycks är dock sällan tillräckligt för att förstå en text, men det gör en bra grund 

för att vidare studier (Boréus 2015, 162).  

 
För en kvalitativ textanalys till skillnad från en kvantitativ kan vissa delar av texten antas vara 

viktigare än andra. För denna studie är detta ett skäl att välja en kvalitativ textanalys som metod för 

att besvara frågeställningarna då exempelvis de omfattande årsredovisningarna tolkas innehålla 

vissa delar som är mer relevanta än andra i förhållande till den feministiska utrikespolitiken. Med 

denna metod är det alltså textens mening och tolkningen av denna som är det centrala för analysen 

(Esaiasson et al 2017, 211).  

 
Det analytiska ramverket för studien kommer att ligga till grund för den kvalitativa textanalys som 

kommer att genomföras av de utvalda styrdokumenten samt de dokument som identifierats 

relevanta för att analysera implementeringen. Det analytiska ramverket anses utgöra en 

förutsättning för att hantera och sortera i den stora mängd textmaterial som ingår i studien. 

Bearbetningen av de texter som utgör materialet kan beskrivas som induktiv i ett första steg då 

materialet och det vetenskapliga problemet är i fokus för studien. Teorin och det analytiska 

ramverket används därefter för att sortera det relevanta för studiens syfte och frågeställningar, 

vilket kan beskrivas som deduktivt (David & Sutton 2016, 274). Detta kan förklaras som en 

kombination av ett deduktivt och induktivt förhållningssätt (David & Sutton 2016, 270).  

 

3.2  INTERVJUER 
 
Intervjuer är både en vanlig och central metod inom samhällsvetenskaplig forskning. Som metod 

kräver den både en del förberedelse och efterarbete, men för att få kunskap om samhället så 

beskrivs den både som en effektiv och smidig metod. Syftet med att i denna studie använda 

intervjuer som metod är att de förväntas bidra med kunskap om anställda på Sidas egen upplevelse 

av implementeringen av den feministiska utrikespolitiken, vilket är svårt att undersöka enbart 

genom att studera texter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 35). Intervjuer uppfattas som en bra 

metod för att undersöka genomförarnas upplevelse av den feministiska utrikespolitikens styrning. 

Metoden lämpar sig också väl för att samla material om de implementerande aktörernas 
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erfarenheter och upplevelser av förståelse av, inställning till och förutsättningar att kunna 

implementera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 53).  

 
Det finns aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när intervjuer ska analyseras i en studie. Dels så 

är det viktigt att ha i åtanke att situationen och kontexten för intervjun spelar roll, både den sociala 

och språkliga. Detta innebär i sin tur att resultatet och materialet från intervjun säger något om 

stunden de genomfördes (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 35).  

 
Det finns flera olika sätt att genomföra intervjuer för en studie. Intervjuer kategoriseras ofta på 

olika sätt utifrån dess struktur, men praktiskt sett är det inte alltid möjligt att dra gränser mellan de 

olika typerna. Att genomföra kvalitativa intervjuer har flera fördelar, och en av dessa är att det är 

möjligt att anpassa ordning och öppenhet av frågor efter situationen (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, 38). En intervju kan därmed bidra till en nyanserad och bred bild med fler dimensioner 

än mer standardiserade frågor som ofta förekommer i enkätundersökningar. Det beskrivs dock 

som avgörande för intervjuernas pålitlighet att tydligt och transparent beskriva genomförandet 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 38). De intervjufrågor som kommer ställas för denna studie 

kan bäst beskrivas som mellan halvstandardiserade och ostandardiserade i standardiseringsnivå. 

Detta innebär att svarsutrymmet kommer vara förhållandevis öppet till skillnad från 

standardiserade frågor där tänkbara svar kan definieras i förväg (David & Sutton 2016, 115). 

Intervjuerna kan också beskrivas som halvstrukturerade då ett visst, i förväg bestämt, syfte finns 

med att genomföra intervjun. Frågor som ska inkluderas i intervjun kommer förberedas innan dess 

genomförande men ordningsföljden kan dock komma att variera (David & Sutton 2016, 114). En 

vidare beskrivning av intervjuernas genomförande beskrivs i avsnittet som presenterar uppsatsens 

material. 

 
Det finns svagheter med att använda intervjuer som metod. En av dessa är att intervjupersonerna 

eventuellt inte förstår eller kan svara på de frågor som ställs, en annan utmaning är att formulera 

frågorna på ett sätt som ger svar på det som efterfrågas (David & Sutton 2016, 117). För att försöka 

att undvika dessa fallgropar kommer frågorna ställas till ett litet antal personer innan de riktiga 

intervjuerna hålls för att testa hur de fungerar.  

 
3.3  ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
De metodologiska tillvägagångssätten presenterade ovan har valts ut med grund i att de anses vara 

de mest lämpliga för att möta syftet med studien. Det är dock viktigt att poängtera att olika 

metodologiska verktyg för att genomförande av studien har övervägts för att slutligen landa i 
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kvalitativ textanalys kombinerat med intervjuer. Något som beskrivs som negativt med 

användningen av kvalitativ metod är att den inte är lika transparent och lätt att följa jämfört med 

en kvantitativ metod (David & Sutton 2016, 100). Denna risk ska dock försöka minimeras genom 

att så transparent som möjligt beskriva studiens genomförande.  

 
Ett alternativ till tillvägagångssätt hade kunnat vara att genomföra enkätundersökningar där ett 

större antal anställda på Sida hade fått svara på frågor om lanseringen och implementeringen av 

den feministiska utrikespolitiken. Med en sådan metod hade fördelarna varit att kunna urskilja 

mönster och sedan dra generaliserbara slutsatser (David & Sutton 2016, 154). Detta 

tillvägagångssätt valdes dock bort med grund i att det hade varit allt för tidskrävande med 

utformande och sammanställning av denna i förhållande till den tidsram som gäller för 

uppsatsarbetet. En bedömning har också gjorts att detta tillvägagångssätt inte möter syftet med 

studien.  

4.   MATERIAL 
 
I detta avsnitt presenteras det material som ligger till grund för analysen av styrning och 

implementering.  

 
4.1  TEXTMATERIAL 

 
Textmaterialet för studien består dels av styrdokument men även dokument som kan förklara 

implementeringsprocessen av den feministiska utrikespolitiken på Sida.  

 
De styrdokument som behandlas i studien är dels Utrikesförvaltningens handlingsplan för den feministiska 

utrikespolitiken 2015-2018 med fokusområden för 2018 (Utrikesdepartementet 2017b). Fokusområden 

för de andra åren har inte inkluderats med grund i att tiden inte räcker till för att inkludera alla åren 

samt att de övergripande och långsiktiga målen är konstanta över hela mandatperioden. Även 

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som beslutades om 2016 utgör en 

viktig del av styrningen av Sidas verksamhet och därav inkluderas denna (Utrikesdepartementet 

2016). Sidas förordning med instruktion samt regleringsbrevet för 2018 inkluderas också i 

materialet, vilka inhämtas från Sidas hemsida. Strategier beskrivs också utgöra regeringens styrning 

av myndigheten vilket innebär att dessa tas i beaktning i analysen av styrningen av Sida. Då de är 

över 40 till antalet för 2018 så bedöms det dock inte som möjligt att genomföra en textanalys för 

alla (Sida 2019c). Dessa källor kan beskrivas som primärkällor då de är direkt publicerade av 

avsändaren och inte har omarbetats. 
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Vidare inkluderas textmaterial för att studera implementeringsprocessen av den feministiska 

utrikespolitiken. Detta material utgörs dels av Sidas årsredovisning från 2018, vilket ger en 

övergripande bild av Sidas verksamhet en mandatperiod efter lanseringen av den feministiska 

utrikespolitiken (Sida 2019c). Årsredovisningen har också valts ut med grund i att det är det 

dokument där Sida rapporterar enligt de krav som ställs i regleringsbrevet. En utvärdering 

genomförd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) av implementeringen av Sidas plan för 

jämställdhetsintegrering kommer också att inkluderas då delar av den behandlar verksamhet kopplad 

till den feministiska utrikespolitiken (Sida 2015a; Bjarnegård och Uggla 2018). Utvärderingen kan 

beskrivas som en sekundärkälla och detta kommer att tas i beaktning i analysen av materialet. 

 
En fördel med att använda textmaterial är att texten inte anpassas då de blir föremål för forskning, 

till skillnad från exempelvis intervjupersoner (David & Sutton 2016, 159). En svårighet med att 

använda textmaterial kan vara att identifiera de relevanta dokumenten och även det relevanta i 

dokumenten. Urvalet av dokument har gjorts efter en genomgång av en större mängd material för 

att slutligen sortera ut de dokument som har identifierats som relevanta för den feministiska 

utrikespolitikens styrning av Sidas operativa verksamhet. En svaghet med urvalet av material är att 

strategierna inte har inkluderats med grund i det stora antalet textdokument. I utvärderingen som 

genomförts av EBA har dock ett urval av strategier analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

vilket kommer att inkluderas i analysen (Bjarnegård & Uggla 2018).  

 
4.2  INTERVJUER 

 
Kombinerat med textmaterialet används intervjumaterial från intervjuer genomförda med anställda 

på Sida, detta med syfte att bidra med en förståelse av de anställdas upplevelse av den feministiska 

utrikespolitikens styrning och genomförande.  

 
Den första intervjupersoner beskrivs som jämställdhetsrådgivare, och personen har arbetat med 

jämställdhet på Sida i tio år. Personen har arbetat med jämställdhet på olika sätt och innan rollen 

som jämställdhetsrådgivare på olika avdelningar arbetade hon med jämställdhetsintegrering som 

metod på metodenheten och till en början som en del i ett jämställdhetsteam. Den andra 

intervjupersonen har också arbetat som jämställdhetsrådgivare men arbetar för tillfället som 

samordnare av den globala jämställdhetsstrategin. Intervjupersonerna kan båda beskrivas som 

anställda med en fördjupad kunskap om myndighetens jämställdhetsarbete, men de kompletterar 

även varandra i och med att deras uppdrag för tillfället fokuserar på aspekter av 

jämställdhetsarbetet.  
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Syftet med intervjuerna var att samla information om hur den feministiska utrikespolitiken har 

implementerats i Sidas operativa verksamhet, ur Sidas eget perspektiv, och hur intervjupersonerna 

upplever styrningen. Intervjupersonerna valdes ut med grund i deras övergripande bild av Sidas 

jämställdhetsarbete under en förhållandevis lång tidsperiod även innan lanseringen av den 

feministiska utrikespolitiken. Samordnaren av den globala jämställdhetsstrategin valdes även ut 

med motiveringen att strategin är en konkret produkt av den feministiska utrikespolitiken.  

 

Urvalet av intervjupersoner faller sig naturligt utifrån studiens syfte och frågeställningar till att 

fokusera på anställda på Sida. Vilken typ av anställda har dock inte varit en självklarhet. Urvalet 

baseras framförallt på att intervjupersonerna förväntas ha en viss kunskap om den feministiska 

utrikespolitiken relaterat till Sidas operativa verksamhet i sin helhet. I urvalet har ett resonemang 

förts angående om personerna som intervjuas ska vara enskilda handläggare eller ha en viss 

expertkunskap om jämställdhetsarbetet inom Sida. Att intervjua handläggare av biståndsinsatser 

skulle ge kunskap om hur de i sitt dagliga arbete tillämpar den feministiska utrikespolitikens mål 

och metoder. För att detta skulle ge en representativ bild av verksamheten har slutsatsen dragits att 

betydligt fler intervjuer än två stycken skulle krävas. Då utgångspunkten är att två intervjuer ska 

genomföras har dock valet landat i att intervjua personer med en fördjupad kunskap kring Sidas 

arbete med jämställdhet över tid då det förhoppningsvis kan generera en bredare kunskap om hela 

Sidas verksamhet. Valet grundas i att försöka komma åt den mest relevanta kunskapen i förhållande 

till tidsramen för studien. Då intervjumaterialet ska användas i kombination med textmaterial så 

tolkas det som att  representativitet inte krävs på samma sätt som om intervjuerna skulle utgöra 

hela materialet för studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 42).  

 
Den ena intervjun hölls på Sidas huvudkontor i Stockholm vilket är båda intervjupersonernas 

arbetsplats. Att hålla intervjun på arbetsplatsen kan innebära att intervjupersonen förhåller sig till 

detta genom att vilja framstå som en god medarbetare. Detta kan vara bra att ha i åtanke under 

intervjuns genomförande, och även i analysen av resultatet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

42). Den andra intervjun hölls via Skype då jag inte hade möjlighet att befinna mig på Sidas 

huvudkontor vid den tidpunkten. Intervjuerna genomfördes efter det att texterna för analysen lästs 

igenom i syfte att kunna fokusera extra på frågor som dykt upp från textanalysen (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, 53). En annan anledning till att lägga upp studien på det sättet är att 

undvika att ställa frågor om sådant som går att ta reda på annat sätt än genom intervjun (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, 44).  
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Intervjuerna inleddes med att intervjupersonen fick beskriva dess yrkesområde och hur de som 

anställda på myndigheten har kommit i kontakt med den feministiska utrikespolitiken. Därefter 

ställdes kärnfrågor som behandlar studiens centrala teman utifrån studiens analytiska ramverk, 

relaterade följdfrågor anpassade till respondentens svar ställdes vid behov. Slutligen ställdes 

klargörande frågor för att försäkra intervjupersonens förståelse av vad hen sagt (David & Sutton 

2016, 115-116). Efter intervjuns genomförande transkriberades materialet.  

 
Materialet från intervjuerna bidrog med detaljerad men samtidigt övergripande bild av Sidas 

jämställdhetsarbete och deras syn på den feministiska utrikespolitiken. Intervjupersonerna bidrog 

även med en syn på jämställdhetsarbetet ur flera perspektiv av implementeringen, från hur 

styrningen tolkas av myndigheten generellt till de enskilda handläggarna och samarbetsparternas 

tillämpning. Svagheter med intervjuerna påträffas dock eftersom intervjumaterialet inte är 

generaliserbart på det sättet att det kan appliceras för alla Sidas anställda eller hela myndigheten. 

Att det är just en jämställdhetsrådgivare och en samordnare för jämställdhetsstrategin som 

intervjuas kombinerat med att endast två intervjuer genomförts innebär också att deras upplevelser 

av styrning och implementering inte kan anses vara representativa för varje enskild anställd. Utifrån 

syftet med studien samt dess tidsram motiveras valet av att intervjua jämställdhetsexperter på Sida 

av tidigare nämnda anledningar.  

5.   BAKGRUND 
 

5.1  REGERINGENS STYRNING AV SIDA 
 
Regeringen styr Sidas verksamhet och som myndighet lyder Sida under Utrikesdepartementet. 

Förordningen med instruktion beskrivs som en kortfattad instruktion för hur Sida ska utföra sitt 

arbete, och den nuvarande instruktionen trädde i kraft 2010. Regleringsbrevet utgör en 

specificering kring vilka mål som ska uppnås med verksamheten samt de finansiella resurserna för 

året. Fördelningen av mellan Sidas olika verksamheter tydliggörs också i regleringsbrevet (Sida 

2019a).  

 

Regeringen beslutar även om strategier som styr Sidas verksamhet angående utvecklingssamarbete. 

Dessa strategier kan vara globala, regionala, landspecifika eller syfta på ett särskilt 

verksamhetsområde. Strategierna beskrivs som regeringens sammanhållna verktyg för att styra det 

bilaterala biståndet och Sida rapporterar tillbaka för hur arbetet genomförs. Sida bidrar även med 

synpunkter på strategiernas utformning innan de beslutas av regeringen (Sida 2019a). Enligt Sidas 

årsredovisning för 2018 rapporterade de på 44 strategier sammanlagt.  
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Ett mer övergripande dokument som styr Sidas verksamhet är Policyramverk för svenskt 

utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd antogs 2016 och trädde i kraft 2017, och där beskrivs vad 

det svenska biståndet ska åstadkomma. Det beskrivs på Sidas hemsida att detta är ett centralt 

dokument för regeringens styrning av det svenska biståndet och utgör utgångspunkten för det (Sida 

2019a). 

6.   EMPIRISK REDOVISNING OCH ANALYS 
	  

6.1   INTERVENTIONENS UTFORMNING 
 
Den feministiska utrikespolitiken har urskilts som interventionen, objektet som ska implementeras. 

I detta avsnitt presenteras de styrdokument som identifierats som relevanta när det gäller den 

feministiska utrikespolitikens styrning av Sidas operativa verksamhet. 

 
I en promemoria från 2018 beskrivs det att för att den feministiska utrikespolitiken efter sin 

lansering 2014 skulle få maximalt genomslag, har den bland annat bedrivits med formell styrning 

(Utrikesdepartementet 2018a, 1). Ett par exempel för denna styrning presenteras i promemorian, 

och för utvecklingssamarbetet utgörs den bland annat av Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete 

och humanitärt bistånd som regeringen beslutade om 2016. Där fastslås bland annat att allt 

utvecklingssamarbete ska jämställdhetsintegreras. Policyramverket är också en del av Politik för 

global utveckling, men innehåller mer detaljerad information angående just utvecklingssamarbetet. 

Den formella styrningen innefattade också att Sidas förordning ändrades 2015. Ändringar kopplat 

till den feministiska utrikespolitiken innebar att Sidas verksamhet skulle utgå och genomsyras av: 

”ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars 

situation”. Vidare beslutade regeringen 2018 om Sveriges första globala strategi med inriktning mot 

jämställdhet och kvinnors rättigheter. Ytterligare beskrivs att Sida ingår i regeringens program för 

jämställdhetsintegrering i myndigheter, vilket har resulterat i Sidas plan för jämställdhetsintegrering 

(Utrikesdepartementet 2018a, 1).  

 

Det styrdokument som lanserades först för den feministiska utrikespolitiken identifieras som 

Handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken, och omfattar åren 2015-2018 med olika 

fokusområden för varje år (Utrikesdepartementet 2017b). Utgångspunkten för tillämpningen av 

den feministiska utrikespolitiken uppfattas vara sex långsiktiga mål som anger hur 

utrikesförvaltningen ska arbeta. Fokus för den feministiska utrikespolitiken utgår från att stärka 

kvinnor och flickors rättigheter, representation och resurser. Det nämns dock också att en viktig 
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komponent för strävan efter jämställdhet är att inkludera pojkar och män i arbetet 

(Utrikesdepartementet 2018a, 1). 

 
I handlingsplanen nämns främst utrikesförvaltningen som aktör, och Sida nämns endast explicit 

två gånger. Dels nämns en global jämställdhetsstrategi som Sida ska arbeta med, som åtgärd under 

ett av de långsiktiga målen (Utrikesdepartementet 2017b, 2). Även en annan av de strategier som 

Sida arbetar med tas upp som område för uppföljning. Det nämns i handlingsplanen att allt 

utvecklingssamarbete ska jämställdhetsintegreras (Utrikesdepartementet 2017b, 2). Trots det 

uppfattas det vara svårt att urskilja vad som är tänkt att implementeras i Sidas verksamhet utöver 

det som explicit nämns. 

 
Vidare utgör policyramverket ett av de styrdokument som identifierats som relevant, och där 

specificeras Sidas roll som biståndsmyndighet i arbetet med den feministiska utrikespolitiken 

(Utrikesdepartementet 2016). Utöver att all verksamhet ska jämställdhetsintegreras inkluderar 

policyramverket global jämställdhet som tematiskt område (Utrikesdepartementet 2016). I 

policyramverket nämns att den feministiska utrikespolitiken är en ryggrad i svenskt 

utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som belyser fattiga människors syn på utveckling, 

samt att Sverige ska vara en stark röst i den internationella utvecklingspolitiken och världen 

(Utrikesdepartementet 2016, 3). Det beskrivs att jämställdhetsperspektivet ska vara en 

utgångspunkt för svenskt utvecklingssamarbete, vilket innebär en ambitionshöjning av det redan 

väl etablerade jämställdhetsarbetet (Utrikesdepartementet 2016, 15). Ambitionshöjningen beskrivs 

som att en genomgående hänsyn till jämställdhet ska finnas i utvecklingssamarbetet, detta med 

grund i att global jämställdhet är en förutsättning för en hållbar utveckling (Utrikesdepartementet 

2016, 15). 

 
Global jämställdhet som en av åtta tematiska inriktningar för Sveriges utvecklingssamarbete ska 

enligt policyramverket gälla på alla nivåer. Den långsiktiga inriktningen för global jämställdhet 

utgörs dels av att utvecklingsinsatser på alla nivåer ska bidra till att uppnå jämställdhetsmålet samt 

att genomförandet av bland annat Agenda 2030 ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 

Inriktningen fokuserar också på att främja kvinnor och flickors aktörskap samt representation och 

politiska inflytande på alla nivåer, exempelvis vid konfliktsituationer, ekonomiska rättigheter och 

könsrelaterat våld (Utrikesdepartementet 2016, 20). Vidare utgörs den långsiktiga inriktningen av 

att belysa pojkar och mäns roll i arbetet för kvinnor och flickors besittning av de mänskliga 

rättigheterna. Slutligen nämns inkluderingen av jämställdhet i Sveriges politiska dialog 

(Utrikesdepartementet 2016, 21). Samtidigt konstateras det att partnerländernas egna prioriteringar 
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och planer ska vara en utgångspunkt i utvecklingssamarbetet med grund i principen om ägarskap 

och ansvar för den egna utvecklingen. Detta kan vara ett skede där prioriteringarna eventuellt kan 

vara motstridiga (Utrikesdepartementet 2016, 20). 

 
Regeringens motivering för den långsiktiga inriktningen angående global jämställdhet utgörs av att 

den feministiska utrikespolitiken ska stärka representation, resurser och rättigheter för kvinnor och 

flickor (Utrikesdepartementet 2016, 21). Detta har en tydlig koppling till handlingsplanen för den 

feministiska utrikespolitiken, vilket förklarar att policyramverket ses som en del av styrningskedjan.  

I policyramverket specificeras hur jämställdhetsintegrering inklusive jämställdhetsanalyser ska 

tillämpas inom utvecklingssamarbetet: 

”För att uppnå jämställdhet ska jämställdhetsperspektivet systematiskt 
integreras i allt utvecklingssamarbete. Jämställdhetsanalyser ska genomföras 
systematiskt och ingå som en del i planering, genomförande, uppföljning och 
rapportering av utvecklingssamarbetet. För att få ett helhetsperspektiv ska 
kvalitativ information samt köns- och åldersuppdelad statistik och annan 
information användas. Jämställdhetsanalyser bör även innehålla en bedömning 
av vilka andra maktförhållanden som råder för olika individer och grupper i den 
aktuella kontexten. Hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp och kräver särskild 
uppmärksamhet i sådana analyser.” (Utrikesdepartementet 2016, 22) 

 

Sida fick tillsammans med ett flertal andra myndigheter ett uppdrag i regleringsbrevet som 

resulterade i en plan för jämställdhetsintegrering som beskriver hur de ska höja ambitionerna. Detta 

står även med som exempel i promemorian angående den formella styrningen relaterat till den 

feministiska utrikespolitiken. Genomförandet av denna plan har sedan utvärderats av 

Expertgruppen för biståndsanalys (Bjarnegård och Uggla 2018). Slutsatserna av utvärderingen 

beskriver bland annat en variation i jämställdhetsarbetet och att genomförandet är beroende av 

engagemang och kompetens hos den enskilda medarbetaren, detta resonemang återkommer i 

analysen av implementeringen. Utvärderingen konstaterar dock samtidigt att jämställdhet är 

betydande i uppfattningen av myndigheten av både medarbetare och samarbetsparter (Bjarnegård 

och Uggla 2018, 3). Planen i sig hänvisar endast till den feministiska utrikespolitiken genom att den 

ger tyngd åt jämställdhet inom utvecklingssamarbete, men då den nämns som exempel på formell 

styrning inkluderas den i styrningskedjan (Sida 2015a, 5). 

 
I augusti 2018 publicerades en handbok för den feministiska utrikespolitiken vilken skulle fungera 

som resurs för implementeringen. Handboken innehåller metoder och även ett urval erfarenheter 

av det praktiska genomförandet de första åren (Utrikesdepartementet 2018b, 7). Där beskrivs att 

biståndsinsatser genomförs inom de sex målområdena för den feministiska utrikespolitiken 
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(Utrikesdepartementet 2018b, 73). Det nämns att Sida tagit fram en Gender Tool Box som fungerar 

som verktyg och ger kunskap och inspiration om jämställdhetsperspektivet i utvecklingssamarbete. 

I handboken specificeras också vad som ska inkluderas i den jämställdhetsanalys som enligt 

policyramverket ska vara en del av alla faser av utvecklingssamarbetets genomförande. 

Jämställdhetsanalysen ska säkerställa att kvinnor, män, flickor och pojkar rådfrågas på platser och 

tider där de är tillgängliga i planeringsfasen, i syfte att urskilja behov och hinder. Det påpekas också 

att en dokumenterad tydlighet är viktig i hur, vad och när jämställdhetsperspektivet speglas i 

programmen och projekten. Vidare påpekas att kvalitativa och kvantitativa indikatorer ska tillämpas 

för jämställdhetsanalysen samt att data är disaggregerad efter kön (Utrikesdepartementet 2018b, 

77). 

 
Om det i handlingsplanen ansågs otydligt angående huruvida den feministiska utrikespolitiken 

gäller Sidas verksamhet så uppfattas det i både policyramverket och handboken som tydligt. För 

handbokens avsnitt om internationellt utvecklingssamarbete är Sidas verksamhet central och i 

policyramverket nämns att det utgår från den feministiska utrikespolitiken. Promemorian som 

inledningsvis nämns i avsnittet beskriver också att den feministiska utrikespolitiken bedrivits 

genom formell styrning för Sidas verksamhet. 

 
6.2  STYRNINGSKEDJANS PRECISION 

 
Enligt studiens analysverktyg kommer detta avsnitt analysera precisionen i de utvalda 

styrningsdokumenten genom den identifierade styrningskedjan presenterad i föregående avsnitt. 

Avsnittet kommer därav att söka svar på den första frågeställningen för studien; På vilket sätt 

påverkar utformningen av den feministiska utrikespolitikens styrning implementeringen av dess metoder och mål? 

 
Indikatorer på hur precis styrningen är utgår från hur tydliga målen och metoderna för Sidas 

implementering av den feministiska utrikespolitiken är formulerade. Det som identifieras i 

dokumenten är alltså hur detaljerade och specifika målen är formulerade samt vilka typer av 

instruktioner för genomförande som finns. Analysen av precisionen i styrdokumenten och även 

styrningskedjans längd tolkas sedan påverka implementeringen och mer specifikt 

handlingsutrymmet för de implementerande aktörerna vilket är en intressant faktor för analysen av 

implementeringsprocessen.  

 
Handlingsplanen var det första styrdokumentet som lanserades för den feministiska 

utrikespolitiken. En handlingsplan med fokusområden för varje år har publicerats under den första 

mandatperioden. De sex långsiktiga målen har dock varit konstanta. Det beskrivs i handlingsplanen 
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att anledningen till att den uppdateras varje år med fokusområden är att underlätta 

implementeringen och säkerställa att resultat uppnås. De sex långsiktiga målen kan anses som vaga, 

och beskrivs också i handlingsplanen som breda. Syftet uppfattas vara att alla de aktörer som ska 

genomföra den feministiska utrikespolitiken ska kunna förhålla sig till målen med sina verktyg. 

Detta tolkas lämna ett stort handlingsutrymme för de som ska implementera men möjligtvis utgör 

fokusområdena en precisering som minskar handlingsutrymmet. Det kan dock förstås som att det 

är otydligt om dessa sex långsiktiga mål innefattar Sidas verksamhet då den inte nämns explicit. 

Det är istället utrikesförvaltningen som benämns i handlingsplanen.  

 
Den feministiska utrikespolitiken fokuserar till stor del på jämställdhet utifrån kvinnor och flickors 

perspektiv, att stärka deras representation, resurser och rättigheter. Mäns och pojkars delaktighet 

nämns dock ett flertal gånger och specifikt i samband med jämställdhetsanalyser. Detta kan tolkas 

vara en specificering på hur jämställdhet ska uppnås som inkluderar vilka roller olika aktörer har i 

detta.  

 
I handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken uppfattas styrningen som förhållandevis 

otydlig och delvis öppen för tolkning av de som ska implementera politiken. Det är också otydligt 

i handlingsplanen vad som syftar på Sidas verksamhet då den framför allt talar om 

utrikesförvaltningen. Undantaget är den globala jämställdhetsstrategin som får ses som både tydlig 

och konkret styrning. Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd från 2016 

specificerar dock Sidas roll som biståndsmyndighet i implementeringen av den feministiska 

utrikespolitiken. Styrningen tolkas alltså bli mer precis i det steget av styrningskedjan, och därav 

uppfattas handlingsutrymmet minska i förhållande till handlingsplanen. I policyramverket finns 

exempelvis en detaljerad definition av vad en jämställdhetsanalys är. Denna definition är dock inte 

densamma som presenteras i handboken för den feministiska utrikespolitiken, vilket kan uppfattas 

motsägelsefullt. Trots att policyramverket upplevs som mer precist formulerat än handlingsplanen 

då det direkt syftar på utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, så upplevs det finnas stort 

utrymme för tolkning av hur målen praktiskt ska genomföras i verksamheten.  

 
I styrningskedjan inkluderas också förordningen med instruktion. Det beskrivs att denna  ändrades 

i juni 2015 som ett exempel på formell styrning för att implementera den feministiska 

utrikespolitiken, vilket innebar att Sidas verksamhet skulle genomsyras av ett integrerat 

jämställdhetsperspektiv vilket ska inkludera en analys av kvinnors, flickors, mäns och pojkars 

situation (Utrikesdepartementet 2018a). Denna styrning uppfattas lämna ett stort utrymme för 
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tolkning för Sidas verksamhet då den inte specificerar hur analysen ska genomföras eller på vilket 

sätt jämställdhetsperspektivet ska integreras.  

 
Vidare bör också de styrningsdokument som kräver återrapportering inkluderas vilket är 

regleringsbrevet samt de globala, regionala, landspecifika och tematiska strategierna. I 

regleringsbrevet för 2018 års verksamhet beskrivs det att Sida i sin årsredovisning ska rapportera 

på global jämställdhet som ett av nio tematiska områden. Rapporteringen ska utgå från de 

strategimål som finns för de olika områdena. Det tolkas som att detta återrapporteringskrav är 

kopplat till policyramverket och avsnittet om global jämställdhet. Regleringsbrevet innehåller också 

krav på återrapportering för Sidas arbete med jämställdhetsintegrering då de har i uppdrag att 

utforma en plan för detta. Det uppfattas dock som att myndigheten har stort handlingsutrymme i 

denna utformning (Utrikesdepartementet 2017a). I utvärderingen som EBA genomfört på Sidas 

plan för jämställdhet har strategierna studerats närmare med fokus på hur jämställdhet behandlas i 

både utformningen och de färdiga strategierna (Bjarnegård & Uggla 2018).  Det beskrivs att de 

flesta strategier de studerat innehåller specifika mål och metoder för jämställdhetsarbetet, vilket får 

ses som en precisering av styrningen. De påpekar dock att en viss variation finns bland strategierna 

i hur de adresserar jämställdhet. Bara ett fåtal av strategierna inkluderar pojkar och män som 

aktörer. Det beskrivs att jämställdhetsanalysen och målformuleringarna för många av strategierna 

är bristfällig och inte kopplad till kontexten, vilket kan innebära att dessa mål och metoder inte 

med säkerhet kommer implementeras som tänkt (Bjarnegård & Uggla 2018, 141).   

 
Sammanfattningsvis tolkas styrdokumenten vara övergripande och breda, alltså ha en låg grad av 

precision, med vissa undantag. I policyramverket uppfattas målen och metoderna brett 

formulerade, vilket lämnar ett stort tolkningsutrymme för Sida som myndighet. Ett undantag i 

ramverket är dock den förhållandevis detaljerade definitionen av en jämställdhetsanalys. Även i 

Sidas instruktion och regleringsbrev tolkas styrningen som oprecist formulerad, ambitiös och 

omfattande men inte specifik. Den globala strategin för jämställdhet och kvinnors rättigheter som 

beslutades om 2018 tolkas däremot som både konkret och tydlig, då den innebär ett specificerat 

tillvägagångssätt och även finansiella resurser kopplade till specifika mål. Denna strategi beslutades 

om i slutet av den första mandatperioden med den feministiska utrikespolitiken, vilket i och för sig 

kan uppfattas som en fördröjning av implementeringen. Vidare påträffas en osäkerhet i hur 

jämställdhetsprioriteringarnas mål och metoder formuleras i övriga strategier, vilket kan påverka 

hur de övergripande målen sedan implementeras. 
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I detta avsnitt har den feministiska utrikespolitikens styrning analyserats utifrån tydligheten i 

formuleringarna, graden av precision enligt det analytiska ramverket. Även styrningskedjans längd 

har analyserats och påträffas som lång, med många styrdokument som innehar olika status till följd 

av återrapporteringskrav. För att den första frågeställningen kan anses besvarad kommer 

styrningens påverkan på de implementerande aktörerna vidare analyseras i nästa avsnitt.  

 
6.3  IMPLEMENTERING 

 
Detta avsnitt redogör för implementeringsprocessen inom Sidas operativa verksamhet under den 

första mandatperioden sedan lanseringen av den feministiska utrikespolitiken. Utifrån textanalysen 

och resonemanget angående precisionen i styrningsdokumenten kan slutsatsen dras att Sida som 

myndighet har haft ett skiftande men delvis stort handlingsutrymme i implementeringen av 

utrikespolitiken. De många olika styrdokumenten i styrningskedjan innebär att de övergripande 

dokumenten lämnar ett stort handlingsutrymme medan det också finns mer detaljerade 

styrdokument med krav på uppföljning som lämnar ett mindre handlingsutrymme. Denna analys 

lägger grunden för att i detta avsnitt söka svar på resterande del av den första men även den andra 

frågeställningen för studien; Hur har den feministiska utrikespolitiken implementerats inom Sidas operativa 

verksamhet och vilka faktorer har försvårat respektive underlättat? 

 
6.3.1   ATT FÖRSTÅ 

 
Enligt det teoretiska ramverket för studien är de implementerande aktörernas förståelse för vad 

som ska implementeras en mekanism som påverkar den faktiska tillämpningen. Förståelse innebär 

både en medvetenhet om interventionens existens med också innebörden av den. 

 
I citatet nedan beskriver en av intervjupersonerna den feministiska utrikespolitikens styrning i 

förhållande till Sidas verksamhet generellt, vilket fungerar som en sammanfattande utgångspunkt 

för resonemanget kring förståelsen.   

”Jag tror att det är tydligare för utlandsmyndigheterna, ute på ambassaderna. Så 

det är väldigt självklart och tydligt att det styr deras verksamhet. Jag tror att det 

har funnits lite utmaningar i att förstå hur den direkta styrningen till Sida är när 

det gäller den feministiska utrikespolitiken.” 

Detta tolkas utgå från att handlingsplanen framförallt syftar på utrikesförvaltningen. Att de Sida-

anställda på utlandsmyndigheterna uppfattas styras mer direkt av den feministiska utrikespolitiken 

än huvudkontoret upplevs som aningen problematiskt, då de ska genomföra samma verksamhet.  
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Av de textdokument som analyserats angående implementeringen är årsredovisningen ett av de 

centrala. I Sidas årsredovisning 2018 nämner generaldirektör Carin Jämtin i inledningen 

jämställdhet ett flertal gånger i jämförelse med hur ofta det nämns i årsredovisningen 2014. 

Jämställdhetsdimensionen tas som exempel i arbetet mot det minskade demokratiska utrymmet, 

och det påpekas att dimensionen finns inom alla områden (Sida 2019c, 2). Jämställdhetsfokus 

nämns även som en viktig aspekt i Sidas arbete i komplexa konfliktmiljöer. Detta tolkas spegla vad 

som beskrivs i policyramverk angående vikten av flickor och kvinnors representation i 

konflikthantering, vilket är en indikator på förståelse. Vidare beskriver Jämtin jämställdhet som en 

svensk prioritering och universell norm, i vilken Sidas verksamhet är väl förankrad (Sida 2019c, 3).  

 
Sidas plan för jämställdhetsintegrering hade sitt sista år 2018 och ett vidare arbete med att utforma en 

ny plan för att jämställdhetsintegrera myndigheten både internt och operativt beskrivs som 

nödvändigt (Sida 2019c, 6). Detta kan tolkas som att trots att arbetet med jämställdhetsintegrering 

framställs som ambitiöst och omfattande finns en medvetenhet om de brister som också nämns av 

intervjupersonerna och EBA-utvärderingen angående variationen i den faktiska tillämpningen av 

bland annat jämställdhetsanalyser.  

 
I årsredovisningen för 2018 finns ett eget avsnitt tillägnat jämställdhetsintegrering (Sida 2019c, 42). 

Både kravet och den faktiska rapporteringen identifieras som en tillämpning av 

jämställdhetsprioriteringar då avsnittet inte existerade innan lanseringen av den feministiska 

utrikespolitiken. Detta då Sida har arbetat med jämställdhetsintegrering även innan 2014, och att 

det nya avsnittet inte kan kopplas till att det är en ny metod för myndigheten. I avsnittet beskrivs 

Sidas plan för jämställdhetsintegrering där två av tre mål relaterar till det operativa arbetet. Det 

första innebär att öka antalet insatser med jämställdhet som huvudfokus, och då framförallt inom 

icke-sociala sektorer och miljö/klimat. Det andra innebär att höja kvalitén angående arbetssätt och 

metoder för jämställdhetsintegrering (Sida 2019c, 42). Det beskrivs i årsredovisningen att planen 

har bidragit till ökat fokus på jämställdhet på många olika sätt. Detta kan tolkas som en förståelse 

av interventionens existens och mening då den övergripande styrningen, som tidigare nämnt, 

innefattar höjda ambitioner och prioriteringar.  

 
Ett kapitel i årsredovisningen presenterar Sidas arbete relaterat till det tematiska området global 

jämställdhet, vilket beskriver Sidas operativa verksamhet relaterat till jämställdhetsprioriteringarna 

(Sida 2019c, 68). Rapporteringen angående området global jämställdhet tolkas vara kopplat till 

policyramverket, vilket tyder på en förståelse för existensen av det där även den feministiska 

utrikespolitiken nämns. Det tolkas dock av intervjupersonerna som att deras förståelse är att 
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policyramverket inte är kopplat till återrapporteringskrav, vilket därmed innebär en brist på 

förståelse av interventionens innebörd. 

”Det finns olika typer av styrningsdokument och jag tycker ju att vi som 

medarbetare på Sida bör ha en bredare förståelse för den styrning som finns. 

Och ha det i beaktande också. Men det är ganska komplext för det finns rätt 

mycket styrdokument av olika slag.” 

Jämställdhetsrådgivaren beskriver problematiken med de många styrdokumenten som avser det 

svenska utvecklingssamarbetet. Hon beskriver att det för den enskilda handläggaren är svårt att 

hålla koll på de olika styrdokumenten, och att fokus därav hamnar på de dokument som är direkt 

styrande och kräver återrapportering. Detta kan tolkas som att viss brist på förståelse för det som 

i denna studie har identifierats som implementeringsobjektet finns. Att denna brist på förståelse 

skulle påverka implementeringen negativt beror dock på hur väl regleringsbrevet och framförallt 

strategierna speglar den ursprungliga interventionen. En av intervjupersonerna beskriver att det 

inte finns en direkt hänvisning till den feministiska utrikespolitiken i någon av strategierna. För 

2018 beskrivs det i Sidas årsredovisning att de har haft en hög ambitionsnivå kring integrering av 

bland annat jämställdhetsperspektivet i Sidas samtliga strategier (Sida 2019c, 6). Detta kan tolkas 

som en ambitionshöjning angående jämställdhetsarbetet, eventuellt indirekt kopplad till den 

feministiska utrikespolitiken trots att hänvisningar inte finns.  

 
Det tolkas som att intervjupersonerna menar att en större medvetenhet angående helheten av 

myndighetens styrning är eftersträvansvärd och att den vid tidpunkten för intervjun är bristfällig. 

Det tolkas dock som att de menar att det finns en utmaning i att styrdokumenten är för många och 

därav svåra att hantera.  

 
”Så för den enskilda handläggaren är det inte helt lätt att hålla koll på alla politiska styrdokument som inte är 

direkt styrande för våran verksamhet.” Jämställdhetsrådgivaren beskriver Sidas instruktion och de olika 

strategierna som de dokument som tydliggör styrningen. Hon beskriver dock samtidigt att 

instruktionen som tydliggör de fem perspektiven som ska genomsyra verksamheten är uttryckt 

någorlunda generellt, vilket lämnar utrymme för Sida att tolka dessa. Även strategisamordnaren 

beskriver regleringsbrevet som centralt styrdokument, men påpekar också att det är på en 

övergripande nivå, vilket innebär att tolkningsutrymmet blir stort. Enligt beskrivningarna tolkas 

det som att respondenterna upplever att styrdokumenten generellt sett innebär ett stort 

handlingsutrymme för myndigheten, men att strategierna specificerar. Det tolkas dock inte som att 

en samlad bild av jämställdhetsperspektivet i strategierna finns.  
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”Redan innan så tog vi fram en modell för hur vi ser på ”gender mainstreaming”. 

Och det innefattar då en analys som man måste utgå ifrån och sen så kan man 

antingen jobba med riktade insatser, integrerat eller föra dialog och att det är 

liksom det som leder till resultat. Så vi ser, för ibland används mainstreaming 

som bara det här med det integrerade perspektivet, men vi ser att det riktade 

arbetet måste också ses som en del av vad vi menar när vi pratar om gender 

mainstreaming. För det är viktigt att man jobbar med både riktade insatser och 

med integrerade.” 

Jämställdhetsintegrering nämns på många ställen i de olika styrdokumenten som en metod för att 

arbeta med jämställdhet. Citatet ovan visar på en förståelse för metoderna som den feministiska 

utrikespolitiken förespråkar. Att det finns en förståelse för jämställdhetsintegrering som metod 

bland anställda på myndigheten redan innan lanseringen av den feministiska utrikespolitiken tolkas 

som en faktor som kan påverka tillämpningen positivt. Detta är dock beskrivet av 

jämställdhetsrådgivaren som antas ha en fördjupad kunskap angående jämställdhetsarbetets 

metoder. Det innebär därmed att denna förståelse inte kan antas vara den samma för alla anställda 

på Sida. Trots det så kan faktumet att jämställdhetsintegrering som metod använts inom Sidas 

verksamhet sedan innan 2014, antas bidra med förståelse för interventionen och positivt påverka 

implementeringen. 

 
Jämställdhetsanalysen som beskrivs som en grundläggande del i jämställdhetsintegrering har enligt 

policyramverket en omfattande definition. Enligt både EBA-studien och intervjupersonerna finns 

det en variation i hur väl dessa analyser genomförs, vilken delvis förklaras som en följd av en 

övertro på den egna förmågan angående jämställdhetsarbete. Detta kan tolkas som en brist på 

förståelse då jämställdhetsanalyserna inte alltid genomförs enligt definitionen i policyramverket. 

Detta behöver dock inte vara förklaringen, utan det kan däremot vara en brist på resurser. Detta 

analyseras utförligare i nästa avsnitt.  

 
I de genomförda intervjuerna beskrivs samarbetspartners som en del i implementeringskedjan. Då 

det är de som i slutändan genomför programmen och projekten är de också en viktig del i 

implementeringen. Det beskrivs att brister i jämställdhetsanalysen kan påträffas både bland enskilda 

handläggare och även bland samarbetspartners. I Sidas årsredovisning beskrivs att en kurs har 

hållits för Sidas samarbetspartners i integrering av både miljö och klimat- samt 

jämställdhetsperspektivet (Sida 2019c, 19). SCB håller på regional nivå i 

kapacitetsutvecklingsprogram med fokus på jämställdhetsstatistik (Sida 2019c, 26). Detta kan tolkas 

som en tillämpning av att höja ambitionerna angående jämställdhetsarbetet för svenskt 
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utvecklingssamarbete i form av kompetensutveckling. I sin tur uppfattas att detta kan leda till 

bredare förståelse bland samarbetsparterna för implementeringsobjektet. 

 
Båda intervjupersonerna beskriver att styrningsdokumenten är många och svåra att hantera. Det 

tolkas finnas en viss brist på förståelse generellt på Sida hur den feministiska utrikespolitiken  styr 

myndigheten till följd av att styrdokumenten som kräver återrapportering inte anses koppla direkt 

till den. Att det inte finns en direkt operativ styrning har enligt strategisamordnaren inneburit 

oklarheter på olika håll angående om och hur den feministiska utrikespolitiken gäller för Sida. Detta 

har resulterat i olika tolkningar på olika avdelningar, vilket får anses vara en indikator på att det 

inom Sida finns olika, och ibland bristande, förståelse för vad den feministiska utrikespolitikens 

styrning inneburit.  

 
Sammanfattningsvis tolkas det som att förståelsen för den feministiska utrikespolitikens mål och 

metoder, interventionen, mest troligt är varierande på myndigheten. Det uppfattas som att en 

utmaning finns i att det både generellt men också bland de enskilda handläggarna och 

samarbetsparterna som i slutändan ska tillämpa målen och metoderna, inte nödvändigtvis finns en 

förståelse för den övergripande styrningen och målen. En gemensam tolkning av hur myndigheten 

ska förhålla sig till den feministiska utrikespolitiken har inte påträffats. Detta tolkas innebära att de 

mer specifika och detaljerade styrdokumenten, instruktionen och strategierna, måste följa de mer 

övergripande för att de övergripande målen sedan faktiskt tillämpas i praktiken. Annars finns det 

en risk för att de ursprungliga målen och metoderna transformeras under 

implementeringsprocessen, vilket enligt ett top-down perspektiv inte kan klassas som en lyckad 

implementering. 

 
6.3.2   ATT KUNNA 

 
De implementerande aktörernas kunna innebär enligt studiens analytiska ramverk att tillämparnas 

resurser påverkar implementeringen. Resurser syftar på dels de materiella i form av finansiering 

men även icke-materiella i form av tid, kapacitet och kompetens. En brist på någon av dessa 

resurser kan enligt teorin ha en negativ effekt för implementeringen, exempelvis i form av 

fördröjningar.  

”Men en sak som finns med i den här handlingsplanen, det är att regeringen 

skulle besluta om en global strategi för jämställdhet. Den har man ju beslutat 

om och det är Sida som arbetar med den strategin. Det är väldigt konkret och 
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det är också ett tydligt resultat av den feministiska utrikespolitiken, att man 

tillsatte faktiskt det här R:et som handlar om resurser.” 

Den globala jämställdhetsstrategin nämns av intervjupersonerna som en konkret resurs både 

finansiellt och kapacitetsmässigt för att höja ambitionerna angående jämställdhetsarbetet. Detta då 

hela budgeten för strategin är öronmärkt för riktade insatser och tre personer har som uppdrag att 

genomföra strategin. Denna globala jämställdhetsstrategi fanns som mål i handlingsplanen för den 

feministiska utrikespolitiken och tolkas därav som en konkret tillämpning av den inom Sidas 

operativa verksamhet. Jämställdhetsrådgivaren beskriver att detta är den enda öronmärkta 

budgeten Sida har för jämställdhetsinsatser. Detta innebär att utanför jämställdhetsstrategin formas 

prioriteringarna utifrån vad som står i de övriga strategierna och även de analyser som genomförs. 

”Jag jobbar med den globala jämställdhetsstrategin som är en helt ny strategi 

och vi har en miljard att fördela, tvåhundra miljoner om året i fem år, och vi är 

ju tre personer som jobbar med den.” 

Samordnaren för den globala jämställdhetsstrategin påpekar dock att trots att tillsättningen av den 

globala jämställdhetsstrategin är positiv så innebär resurssättningen en del utmaningar. Det tolkas 

som att de hade underlättat med fler personer som arbetar med jämställdhetsstrategin, men 

intervjupersonen beskriver också att arbetet trots allt är genomförbart då dessa tre personer kan få 

hjälp av kollegor. Detta tolkas som att trots att den globala jämställdhetsstrategin implementerats i 

enlighet med interventionen är de implementerande aktörernas förutsättningar för att kunna 

implementera inte optimala.   

 
I intervjupersonernas beskrivningar av jämställdhetsintegrering inklusive jämställdhetsanalyser som 

metod beskrivs att vissa brister finns i hur dessa genomförs. Det beskrivs att en övertro finns på 

myndigheten angående jämställdhetsarbetet och att en variation finns i hur väl analyserna 

genomförs. De påpekar också att det inte alltid krävs lika omfattande analyser vilket kan vara en 

förklaring till variationen. 

”Sen är ju vi som rådgivare med i diskussioner också, kring prioriteringar. Och 

resurser det handlar ju också om vilka personalresurser vi har, och vi som jobbar 

som rådgivare är ju en resurs för att vi stöttar våra kollegor. På de tre operativa 

avdelningarna så finns det jämställdhetsrådgivare. Men det finns inte på alla 

avdelningar på Sida. Till exempel finns det ingen rådgivare på INTEM som har 

allt det globala stödet, dom har ingen rådgivare att dra på, och det är ju 

egentligen jätteproblematiskt. Just nu kan de inte heller dra på våran helpdesk, 
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för att de flesta helpdeskar finansieras av en global strategi, och det fanns ju 

ingen global strategi för jämställdhet när vi upphandlade den här helpdesken.” 

Det beskrivs av jämställdhetsrådgivaren att Sida har ett antal resurser som ska bidra till att 

genomföra jämställdhetsarbetet, bland dessa nämns just jämställdhetsrådgivarna och även en 

”helpdesk” som centrala resurser för de enskilda handläggarna i genomförandet av exempelvis 

jämställdhetsanalyser. Det beskrivs dock att dessa resurser inte har utökats i och med den 

feministiska utrikespolitikens lanseringen, vilket kan tolkas som en faktor som kan påverka målet 

om ambitionshöjningar negativt. Jämställdhetsrådgivaren påpekar också att en tillsättning av mer 

resurser för jämställdhetsrådgivning både på Sida i Stockholm men även på utlandsmyndigheter 

skulle vara en viktig åtgärd för att säkerställa att målen och metoderna för jämställdhetsarbetet 

implementerades enligt planen.  

”Men sen så tror jag att begränsningen kommer i tid, vilken tid man har till 

hands och mandat och ansvar, för man kan ju tycka att det är viktigt men ändå 

inte riktigt hinna med det, eller tycka att det är viktigt men hoppas att någon 

annan ska göra det.” 

Enligt samordnarens beskrivning ovan angående jämställdhetsanalyser tolkas det som tydligt att 

hur väl jämställdhetsintegreringen tillämpas beror mycket på tiden som resurs. 

Jämställdhetsintegrering inklusive jämställdhetsanalys som metod beskrivs som tidskrävande, och 

inte heller det enda perspektivet som ska integreras i Sidas operativa arbete. 

 
En av intervjupersonerna beskriver både tiden och kapaciteten som en utmaning, detta med grund 

i brist på finansiella resurser. Intervjupersonen beskriver att sakanslaget är 1% av Sveriges BNP 

tenderar det att öka varje år, vilket innebär att Sida får mer pengar som ska betalas ut till projekt 

och program som i sin tur implementeras av samarbetspartners. Förvaltningsanslaget däremot som 

utgör budgeten för personal ökar inte i samma takt, vilket innebär att de som är anställda på Sida 

får mer att göra på samma tid. Det tolkas därmed som att både kapaciteten och tiden är faktorer 

som påverkar om jämställdhetsanalysen som beskrivs som grundläggande kan genomföras på ett 

bra sätt. Det som tolkas som en brist på finansiering av tid och kapacitet kan därmed påverka 

implementeringen av de höjda ambitionerna med den feministiska utrikespolitiken negativt.  

”Där ser vi också att dom utlandsmyndigheter som har väldigt stark 

jämställdhetskompetens, där händer det väldigt mycket på 

jämställdhetsområdet. Och dom där det inte finns där uppnår vi mindre 

resultat.” 
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Båda intervjupersonerna beskriver utlandsmyndigheterna som betydande aktörer i 

implementeringen. På utlandsmyndigheterna beskrivs att personal från Sida och 

utrikesdepartementet arbetar delvis tillsammans. Det beskrivs att en hög kompetens kring 

jämställdhet på utlandsmyndigheterna påverkar implementeringen positivt och där den 

kompetensen inte finns påträffas vissa utmaningar. Det beskrivs dock att utlandsmyndigheternas 

prioriteringar angående jämställdhetsarbetet generellt sätt har höjts med den feministiska 

utrikespolitiken, då de som är anställda via utrikesdepartementet sedan lanseringen har krav på 

återrapportering.  

 
Sammanfattningsvis tolkas det som att det finns vissa brister i resurser som kan påverka 

implementeringen av den feministiska utrikespolitikens metoder och mål negativt. Trots att 

tillsättningen av den globala jämställdhetsstrategin beskrivs som positiv i implementeringen finns 

vissa brister i resurser i form av personal. Även tiden och kapaciteten bland de som ska genomföra 

jämställdhetsintegreringen och jämställdhetsanalyserna tolkas som faktorer som påverkar 

implementeringen negativt.  

 
6.3.3   ATT VILJA 

 
De implementerande aktörernas vilja att tillämpa interventionen har i det analytiska ramverket 

identifierats som en faktor som kan påverka implementeringen. Detta analyseras utifrån de 

implementerande aktörernas inställning till lanseringen och tillämpning av den feministiska 

utrikespolitikens mål och metoder. En negativ inställning antas kunna påverka implementeringen 

negativt.  

”Jag skulle säga att generellt så upplever jag att det finns väldigt lite motstånd, 

rent motstånd, mot att jämställdhet ska vara en prioritering” 

 
Jämställdhetsrådgivaren beskriver att hon i sitt arbete inte stöter på några motsättningar om att 

Sida ska arbeta med jämställdhet. Historiken av att Sida länge haft en prioritering på 

jämställdhetsfrågor kan vid första anblick tolkas som att en vilja att implementera den feministiska 

utrikespolitiken bör finnas på myndigheten. Enligt båda intervjupersonerna framgår att de inte 

upplever att det finns ett motstånd mot jämställdhet som prioriterat område. Det uppfattas snarare 

som att de anser att jämställdhetsarbetet på Sida inte är beroende av en feministisk utrikespolitik 

och att denna prioritering funnits redan långt innan lanseringen. De beskriver däremot att det kan 

finnas de som anser att användningen av ordet feministisk inte är nödvändigt eller till och med 

olyckligt. Jämställdhetsrådgivaren beskriver också att det finns anställda på Sida som anser att de 
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gör tillräckligt angående jämställdhet och att andra områden bör prioriteras, vilket kan uppfattas 

som en motsättning mot de ambitionshöjningar som beskrivs med den feministiska 

utrikespolitiken. Det kan därmed tolkas som att det finns en viss variation i inställning till 

jämställdhetsprioriteringar och den feministiska utrikespolitiken bland Sidas anställda.  

”Sen precis i början så kanske det var en del som inte var bekväma med 

begreppet feministisk utrikespolitik, det kan ju liksom bero lite på var man själv 

står och tänker ideologiskt och sådär. Men samtidigt så har det ingått i den 

professionella rollen också att acceptera det. Jag tycker personligen att det är 

fantastiskt. Men samtidigt så är vi en jättemyndighet så det är klart att det finns 

olika ingångar.” 

Strategisamordnaren beskriver att användningen av ordet feministisk innebär en tyngd för den 

politiska dialogen och de politiska prioriteringarna vilket beskrivs som en indirekt styrning vilken 

hon tror kan har påverkat myndighetens jämställdhetsarbete. Det beskrivs att inställningen till 

användningen av begreppet kan ha varierat den första tiden efter lanseringen. Detta tolkas som en 

faktor som möjligtvis kan ha påverkat implementeringen negativt till en början, samtidigt uppfattas 

det inte vara något som intervjupersonerna upplever som en utmaning angående Sidas 

jämställdhetsarbete idag.  

 
Sammanfattningsvis tolkas inte de implementerande aktörernas vilja att implementera objektet vara 

en faktor som påverkar tillämpningen av den feministiska utrikespolitiken negativt i stor 

utsträckning. Möjligtvis kan övertron på den egna förmågan innebära att anställda på Sida inte ser 

behovet av ambitionshöjningar, men med grund i både den långtgående prioriteringen för 

jämställdhet och även intervjupersonernas beskrivningar tolkas det som att det generellt finns en 

vilja att implementera de mål och metoder som kommit av den feministiska utrikespolitiken. Det 

material som ligger till grund för denna tolkning säger dock inte något om hur enskilda handläggare 

eller samarbetspartners upplever detta, utan som jämställdhetsrådgivaren tyder på så är det 

spekulationer och upplevelser av intervjupersonerna.  

7.   SLUTSATSER 
 
Syftet med studien var att analysera vad den feministiska utrikespolitikens styrning innebär för 

myndigheten Sidas tillämpning av den, samt deras prioriteringar angående jämställdhet. Analysen 

utgick från ett top-down perspektiv, vilket innebär ett antagande om att styrningen uppifrån styr 

implementeringen. Hur lyckad en implementeringsprocessen är förklaras av hur väl det 
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ursprungliga målet med policyn uppnås, detta har tillämpats för studiens analys genom att analysera 

hur väl implementeringen stämmer överens med de målen och metoderna som styrningen avser.   

 

Utifrån syftet har frågeställningar formulerats som analysen sedan besvarat. Den första 

frågeställningen var; På vilket sätt påverkar styrningens utformning angående den feministiska utrikespolitiken 

implementeringen av dess metoder och mål? Genom att studera graden av precision i de styrdokument 

som identifierats relevanta kan vissa slutsatser dras om hur detta kan påverka Sidas 

handlingsutrymme i implementeringen. Enligt analysen av precisionen i styrningsdokumenten 

angående den feministiska utrikespolitiken i relation till Sidas verksamhet uppfattas styrningen av 

myndigheten komplex. Denna tolkning följer av att styrdokumenten är många och att precisionen 

varierar mycket i dessa. Medan de mer övergripande styrdokumenten lämnar ett stort 

handlingsutrymme åt myndigheten så innebär de mer detaljerade dokumenten ett mindre 

handlingsutrymme. De dokument som nämns av intervjupersonerna som de mest centrala är 

instruktionen, regleringsbrevet och framför allt strategierna. Dessa styrdokument är de som kräver 

återrapportering, och därav uppfattas de som de mest centrala i myndighetens dagliga verksamhet. 

Regleringsbrevet och instruktionen kan av både textanalysen och intervjupersonernas 

beskrivningar anses vara vagt formulerade och lämna ett stort handlingsutrymme till myndigheten. 

Däremot beskrivs strategierna mer precist formulerade, dock så är det utifrån det empiriska 

materialet svårt att dra slutsatser om hur den feministiska utrikespolitikens styrning specifikt 

reflekteras i dessa.  

 
Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd identifierades i textanalysen som ett 

av de centrala styrdokumenten. Enligt intervjupersonernas beskrivning av styrningen verkar 

policyramverket dock inte vara centralt för hur Sida genomför sin verksamhet. Detta kan vara en 

insikt som möjligtvis kan ha få en praktisk betydelse för Sidas verksamhet enligt intervjuperson B. 

En större hänsyn till de övergripande styrdokumenten nämns som önskvärd för att öka förståelsen 

för de mål som ska genomsyra verksamheten.  

 
En utmaning som med att analysera implementeringen av styrdokumenten är att många av de mål 

som formuleras kan beskrivas som omfattande och generella men även vaga. Målet att allt svenskt 

utvecklingssamarbete ska jämställdhetsintegreras måste anses vara väldigt ambitiöst om den 

definitionen av en jämställdhetsanalys som policyramverket anger ska appliceras i alla situationer. 

En annan utmaning är att målen är långsiktiga och det är svårt att identifiera vad som förväntas 

implementeras när.  
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Den andra frågeställningen var; Hur har den feministiska utrikespolitiken tillämpats inom Sidas operativa 

verksamhet och vilka faktorer underlättar respektive försvårar? Genom att analysera framförallt 

intervjumaterialet utifrån de faktorer som identifierats för det analytiska ramverket kunde vissa 

slutsatser dras om hur dessa har påverkat Sidas implementering av den feministiska 

utrikespolitiken. 

 
Angående de implementerande aktörernas förståelse av interventionen och dess innebörd kunde 

vissa brister identifierats som kan påverka implementeringen negativt. En intressant men kanske 

inte så överraskande, aspekt av analysen är att det är styrdokumenten som kräver återrapportering 

som beskrivs som de mest centrala för myndigheten av intervjupersonerna. Särskilt beskrivs det 

gälla det för de enskilda handläggarna och samarbetsparterna som trots allt har det slutligen 

avgörande ansvaret över tillämpningen av jämställdhetsperspektivet. Det beskrivs av 

jämställdhetsrådgivaren att den enskilda handläggaren knappast har koll på alla de övergripande 

styrdokumenten och att de framförallt fokuserar på den strategin de jobbar med. Samtidigt nämns 

inte policyramverket av den andra intervjupersonen som centralt styrdokument. Detta tolkas som 

att en generell förståelse för de övergripande styrdokumenten är bristfällig bland Sidas personal, 

vilket kan påverka hur de övergripande målen sedan implementeras. Utifrån denna beskrivning 

tolkas det som nödvändigt att de mål och metoder som är formulerade i de övergripande 

styrdokumenten angående jämställdhetsarbetet återspeglas i strategierna för de ska implementeras 

som tänkt i praktiken.  

 
Vissa av aspekterna av de implementerande aktörernas förståelse kan dock kunna påverka 

implementeringen positivt. Det mest utmärkande anses vara förståelsen för prioriteringen av 

jämställdhet generellt, mer specifikt har förståelsen för jämställdhetsintegrering som metod 

identifierats som en faktor som kan påverka implementeringen positivt.  

 
De implementerande aktörernas vilja att tillämpa den feministiska utrikespolitikens mål och 

metoder är generellt inte en faktor som anses påverka implementeringen negativt. Detta grundas 

framförallt i att jämställdhet länge varit ett prioriterat område inom verksamheten och därav verkar 

det ses som en självklarhet. Möjligtvis kan de upplevelser som intervjupersonerna beskriver om att 

de stött på åsikter om att Sida redan gör tillräckligt angående jämställdhet vara ett hinder, men 

samtidigt verkar inte detta vara något som ses som en konflikt och inte heller något som 

identifierats i textanalysen. De implementerande aktörernas förståelse för jämställdhet som 

prioriterat område kombinerat med den övertro angående det faktiska arbetet med jämställdhet 

som beskrivs av intervjupersonerna är dock en faktor som kan påverka implementeringen negativt. 
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Detta tolkas kunna vara problematiskt i genomförandet av de ambitionshöjningar som den 

feministiska utrikespolitiken syftar till.  

 

De implementerande aktörernas att kunna, operationaliserades till materiella och icke-materiella 

resurser. I analysen av detta identifierades ett antal faktorer som kan påverka implementeringen 

negativt. Den globala jämställdhetsstrategin måste dock anses vara en resurs både kapacitetsmässigt 

och finansiellt som tillsatts i syfte att tillämpa den feministiska utrikespolitikens mål och metoder. 

Vissa brister i resurser finns dock även inom denna, då antalet personer som arbetar med strategin 

upplevs som för få för att optimalt tillämpa den. Generellt så är det problematiskt att sakanslaget 

ökar medan förvaltningsanslaget inte gör det i samma takt, vilket i förlängningen kan innebära att 

mindre tid och kapacitet för exempelvis jämställdhetsanalyser. Ambitionshöjningar av 

jämställdhetsprioriteringar borde innebära ökade resurser för att kunna implementera dessa, annars 

bör det ses som en brist och något som kan påverka implementeringen negativt. Det kan dock 

också vara så att prioriteringar av andra områden har minskat och att resurserna därmed har 

omfördelats, detta är dock inte något som har identifierats varken i intervjuer eller dokument.  

 
Slutsatsen kan dras att styrningens utformning påverkar hur myndigheten implementerar de mål 

och metoder som formuleras. Framförallt tolkas det som att längden på styrningskedjan och antal 

styrdokument som en faktor som kan påverka implementeringen negativt. 

Återrapporteringskraven för styrningen uppfattas vara avgörande i vad som sedan implementeras 

i praktiken, vilket innebär att de övergripande styrdokumenten kan uppfattas få en oklar status för 

myndigheten. Angående själva implementeringen dras slutsatsen att det framförallt är en brist på 

resurser men även förståelsen som kan påverka implementeringen till viss del. Detta blir tydligt då 

implementeringen uppfattas beroende av exempelvis tid och kompetens bland de enskilda 

handläggarna och samarbetsparterna. Bristen på förståelse tolkas dock ha ett samband med 

resurserna och framförallt tiden, det är därmed svårt att dra tydliga gränser mellan vilka enskilda 

faktorer som påverkar implementeringen negativt. Slutsatserna för studien utgår från det analytiska 

ramverket vilket innebär att det kan finnas andra mekanismer som kan påverka implementeringen 

som inte har inkluderats i denna studie.  

 
Syftet med denna studie var inte att utvärdera om implementeringen kan anses vara lyckad eller 

inte, utan snarare analysera den pågående processen. Därav kan slutsatserna om styrningens 

utformning samt faktorer i implementeringen som underlättar eller försvårar vara användbara för 

den fortsatta tillämpningen av den feministiska utrikespolitiken inom Sidas verksamhet. 

Slutsatserna från denna studie går inte att generalisera till andra myndigheter som styrs av den 
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feministiska utrikespolitiken, då de endast säger något om Sidas operativa verksamhet. Slutsatserna 

säger något om denna specifika tidpunkt och kontext och kan därav inte heller att generaliseras till 

andra länder. Detta då samma faktorer kan påverka olika implementeringsprocesser positivt eller 

negativt beroende på just tid och kontext för policyn.  

 
En utmaning med att studera den feministiska utrikespolitikens styrning och implementering inom 

Sidas operativa verksamhet är svårigheten att med säkerhet avgöra vilken styrning som kopplas till 

den feministiska utrikespolitiken, vilket är en intressant slutsats i sig.  Under studiens gång har dock 

insikter om vad som kunnat utvecklats vidare dykt upp. En av dessa är att fler intervjupersoner 

hade förbättrat trovärdigheten av studien och gjort slutsatserna mer generaliserbara. Ett väl 

genomtänkt urval av intervjupersoner har dock gjort att slutsatserna trots det bidrar med relevant 

och ny kunskap. I en vidareutveckling av studien hade även utlandsmyndigheter kunnat ha ett 

större utrymme då de har påverkats mer direkt av den feministiska utrikespolitiken. Detta då 

utlandsmyndigheterna är utrikesförvaltning och därav berörs av handlingsplanen för den 

feministiska utrikespolitiken mer direkt än Sidas huvudkontor. Med mer tid och resurser hade också 

en utförlig genomgång av alla de strategier som styr Sidas verksamhet utvecklat studien ytterligare 

och möjligtvis bidragit till mer detaljerade slutsatser angående styrningens precision. 

 
Uppsatsens inledande problemformulering utgick från att en kunskapslucka identifierats i 

styrningen och tillämpningen av den feministiska utrikespolitiken för myndigheters verksamhet. 

Sidas operativa verksamhet identifieras som ett fall där jämställdhetsarbetet är väl etablerat varav 

utgångspunkten var att myndigheten bör ha bra förutsättningar för implementering av den 

feministiska utrikespolitiken. De slutsatser som kan dras med grund i den inledande 

problemformuleringen är dels att styrningen kan uppfattas som komplex och att både dess 

precision och framför allt längd på styrningskedjan påverkar implementeringen av den. Trots att 

Sida sågs som en myndighet med goda förutsättningar att implementera den feministiska 

utrikespolitikens mål och metoder finns det faktorer som kan anses ha haft en negativ påverkan på 

implementeringen. Denna studie kan ses som ett bidrag för att fylla den kunskapslucka som 

identifierats inom forskningsfältet för implementeringen av den feministiska utrikespolitiken, och 

i synnerhet inom Sidas operativa verksamhet.   
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BILAGA 1 – Intervjuförteckning 
 

Intervjuer för empiriskt material: 

 
Intervjuperson A 

Jämställdhetsrådgivare  

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

2019-05-15 

 

Intervjuperson B 

Samordnare av den globala jämställdhetsstrategin  

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

2019-05-20 
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BILAGA 2 – Intervjuguide 
 

Intervjufrågor: 
 

1.   Berätta kortfattat om din yrkesroll. 

-   Hur kommer du i kontakt med Sidas jämställdhetsarbete i den? 

 

Tema/Förstå: 

2.   På vilket sätt upplever du att Sida styrs av den feministiska utrikespolitiken? 

3.   Upplever du att den feministiska utrikespolitiken har påverkat Sidas 

jämställdhetsprioriteringar? 

4.   Vilka styrdokument uppfattar du som de mest centrala när det gäller Sidas 

jämställdhetsarbete och är de dokumenten också relaterade till den feministiska 

utrikespolitiken? 

5.   Hur uppfattar du att styrningen är formulerad angående hur den feministiska 

utrikespolitiken ska implementeras på Sida? 

6.   Det beskrivs att allt utvecklingssamarbete ska jämställdhetsintegreras, på vilket sätt 

tillämpar Sida jämställdhetsintegrering som strategi? 

 

Tema/Kunna: 

7.   Hur uppfattar du Sidas resurser för att tillämpa målen och metoderna för den feministiska 

utrikespolitiken (bland annat jämställdhetsintegrering/jämställdhetsanalys)? 

8.   Upplever du några motsättningar/konflikter/utmaningar i genomförandet av den 

feministiska utrikespolitiken? 

 

Tema/Vilja: 

9.   Hur upplever du att inställningen till den feministiska utrikespolitikens mål bland de 

anställda på Sida? 

10.  Hur upplever du inställningen till den feministiska utrikespolitikens metoder bland de 

anställda på Sida? 

11.  Ser du några utmaningar med att tillämpningen av den feministiska utrikespolitiken i Sidas 

verksamhet? 

 

Detaljerade frågor (om utrymme finns): 
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12.  I policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd nämns 

jämställdhetsanalyser som ett konkret verktyg i jämställdhetsintegreringen, hur uppfattar 

du tillämpningen av detta på myndigheten? 

 


