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Sammanfattning 
Jämställdhetsintegrering är idag den främsta strategin för att uppnå det politiska målet om jämställdhet 
inom statlig verksamhet och politik. En vidareutveckling av strategin innehåller ambitionen att 
använda ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet. Än är forskningen begränsad om hur dessa 
ambitioner faller ut i praktiken. I den här studien undersöks därför hur intersektionalitet används inom 
ramen för jämställdhetsintegrering och vilken transformativ potential som användningen medför.  

I fokus för studien står den svenska biståndsmyndigheten Sida. De grundläggande idéerna bakom 
jämställdhetsintegrering härstammar från det biståndspolitiska området och i internationella 
jämförelser framkommer det svenska arbetet med strategin ha påbörjats tidigt. Sidas användning av 
intersektionalitet undersöks utifrån en organisering av intersektionalitetsbegreppet i tre teman: 
heterogena genuskategorier, dynamiskt samspel och relationell makt. Dessa teman speglar större 
akademiska diskussionspunkter och hjälper till att undersöka intersektionalitetsbegreppets 
transformativa potential.  

Undersökningen visar att Sidas jämställdhetsanalyser endast delvis utgår ifrån ett intersektionellt 
perspektiv på jämställdhet. Resultaten ligger i linje med tidigare kritisk jämställdhetsforskning om 
jämställdhetsintegrering som visar att implementeringen av strategin ofta är inkonsekvent. Studien 
visar att Sida vid flera tillfällen riskerar att befästa, istället för att utmana, ojämlika maktordningar. Ett 
fåtal gånger används emellertid intersektionalitet på sätt som riktar en kritisk udd mot ojämlika 
maktordningar. Resultaten indikerar således att användningen av ett intersektionellt perspektiv har 
möjlighet att förse jämställdhetensintegrering med en mer kritisk maktanalys. 

Nyckelord 
 
Intersektionalitet, jämställdhetsintegrering, transformativ potential, internationellt 
utvecklingssamarbete, Sida  
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1.   Inledning  
 

Idag är jämställdhetsintegrering den främsta strategin för att uppnå det politiska målet om 

jämställdhet inom statlig verksamhet och politik1. Den bärande principen är att ett 

jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten och politikens alla faser, från 

policyformulering till implementering, uppföljning och utvärdering2. När strategin fick 

formellt genomslag för mer än tjugo år sedan, vid Kvinnokonferensen i Beijing 1995, ansågs 

den som radikal och ’potentiellt revolutionerande’ för jämställdhetsarbetet3. Strategin gav en 

förhoppning om att jämlikhet mellan könen inte längre skulle behandlas som en fråga ’för sig’ 

utan att strävan mot denna jämlikhet, med en ny närvaro längs med det politiska flödet, inte 

längre skulle kunna negligeras4. Men under de senaste tjugo åren, alltmedan 

jämställdhetsintegrering etablerats inom de flesta policyområden i såväl Sverige som 

internationellt, har feministiska forskare kritiskt resonerat kring strategins svagheter och 

inneboende problematik5. 

Ett av de mer omdiskuterade problemen handlar om en otillräcklig hänsyn till andra 

maktordningar än könsmaktsordningen och vad förtrycket från flera maktordningar resulterar 

i6. Denna hänsyn har fångats i det feministiskt teoretiska begreppet intersektionalitet. Med 

hjälp av intersektionalitet synliggörs den särskilda utsatthet som följer av att olika 

maktordningar som både samexisterar och samspelar. Begreppet används för att 

problematisera föreställningen om ’kvinnor’ som en enhetlig grupp genom att påvisa hur 

människors klass, etnicitet, sexualitet etc. ger olika upplevelser av patriarkalt förtryck.7 Som 

en lösning på problemet förespråkar vissa forskare en strategi om att ’integrera mångfald’ 

(diversity mainstreaming) istället för att ’integrera jämställdhet’ (gender mainstreaming)8. 

Samtidigt argumenterar andra forskare för det feministiskt betydelsefulla i att behålla ett 

                                                
1 Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 13: 71, SOU 2015:86: 66.    
2 En vanlig definition av jämställdhetsintegrering beskriver en process där ”(om)organisering, förbättring, 
utveckling och utvärdering av beslutsprocesser ska ske, så att jämställdhetsperspektiv inkorporeras i allt 
beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen av de aktörer som normalt sett deltar i 
beslutsfattandet”. Europarådet 1998 i Almén 2016: 1.   
3 Pollack & Hafner-Burton 2000 i Hankivsky 2005: 977. 
4 Verloo 2001: 3f.  
5 Se Mukhopadhyay 2004, Moser & Moser 2005, Walby 2005, Mukhopadhyay et al. 2015, de Jong 2016. 
6 Eveline et al. 2009: 201. 
7 Freidenvall 2016: 1f, 5. 
8 Se Hankivsky 2005; 2012. 
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primärt fokus vid könsmaktsordningen9. Ett tredje alternativ är det som vidareutvecklar 

jämställdhetsintegrering till att inkludera ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet. Men 

än är forskningen om det mer praktiska arbetet begränsad.10 Hur går det till när ambitionen 

om att jämställdhetsintegrera ’ur ett intersektionellt perspektiv’ ska realiseras?  

En andra problematik handlar om att strategin approprieras och genomförs på sätt som inte 

syftar till det politiska målet om jämställdhet. Strategin reduceras till teknikaliteter, kalkyler 

och checklistor som åsidosätter kritisk maktanalys och jämställdhetspolitisk drivkraft. Istället 

upprätthålls och förstärks nyliberala och marknadsorienterade idéer om konkurrens och 

kostnadseffektivitet.11 Byråkratins huvudfåra anammar inte den genusmedvetenhet och 

kritiska förhållningssätt mot det tillsynes könsneutrala så som det var tänkt, utan istället blir 

jämställdhetsarbetet omformulerat av byråkratins nyliberala styrning12. Kvar förblir 

ojämställdheten och sökandet efter strategier som kan bryta maktobalansen. Hur kan 

användningen av ett intersektionellt perspektiv förse jämställdhetensintegrering med den 

kritiska maktanalys som forskare menar att strategin idag saknar? Hur går det till när en 

ambition om intersektionalitet ska realiseras genom det byråkratiska och tekniska medlet om 

jämställdhetsintegrering? 

Sveriges politiska ambitioner om jämställdhet utmärker sig i internationella sammanhang som 

gedigna, med lång historia och brett parlamentariskt stöd. Det är därför inte förvånande att 

Sverige internationellt sett, tillsammans med andra nordiska länder, legat i framkant i 

antagandet av jämställdhetsintegrering13. I jämförelse med andra policyområden är strategin 

idag relativt etablerad inom det internationella utvecklingssamarbetet. Det är ett policyområde 

där strategin tidigt antogs och implementerades – av såväl statliga, överstatliga som ideellt 

aktiva aktörer.14 Många av de akademiska diskussionerna om strategins potential och problem 

relaterar till erfarenheter inom biståndspolitiskt arbete15. De grundläggande idéerna bakom 

jämställdhetsintegrering ska också ha utformats av feminister inom utvecklingssamarbetet, 

omkring tjugo år innan det formella erkännandet av strategin16. I linje med den svenska 

                                                
9 Se Okin 1999; Schachar 2001; Skejeie 2007 i Squires 2007: 160. 
10 Almén 2016: 15. 
11 de Jong 2016, Alnebratt & Rönnblom 2016: 154–157, Sainsbury & Bergqvist 2009: 217. 
12 Alnebratt & Rönnblom 2016: 156f.  
13 Squires 2007: 46.  
14 Walby 2005: 454; 461; Mukhopadhyay 2004: 80; Eveline et al. 2009: 241. 
15 Se Mukhopadhyay 2004, Moser & Moser 2005, Walby 2005.  
16 Walby 2005: 454.  
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politikens tilltro till jämställdhetsintegrering, är implementeringen av strategin särskilt 

långtgående inom just Sveriges internationella utvecklingssamarbete17. 

Den stora merparten av biståndet kanaliseras genom Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete (Sida)18. På Sida är jämställdhetsintegrering den främsta strategin för 

att åstadkomma jämställdhet och myndigheten har en uttalad ambition om intersektionalitet19. 

I myndighetens metodmaterial för jämställdhetsintegreringens implementering, mer specifikt 

för genomförandet av jämställdhetsanalyser, står följande under rubriken ’Intersektionalitet’:  

Different forms of oppression, which may be based on issues such as ethnicity, gender, 

class, disability or sexual orientation do not act independently but interact and shape one 

another. Thus, it is necessary to be very specific about which group of women or men that is 

referred to as the specificities vary a great deal.20 

De etablerade kopplingarna mellan såväl jämställdhetsintegrering och bistånd, som mellan 

jämställdhetsintegrering och Sverige, gör att den svenska biståndsmyndigheten Sida utgör ett 

särskilt intressant fall att studera. Då strategin dras med en otydlighet om vad den verkligen 

innebär21 och innefattar en bred variation av olika tillvägagångssätt22 kan Sidas arbete med 

strategin ge intressanta insikter – inte minst när det gäller hur strategins omdiskuterade 

svagheter kan hanteras.  

1.1.   Syfte och forskningsfrågor 
Jag kommer i denna studie att undersöka och kritiskt analysera hur Sida använder 

intersektionalitet inom ramen för myndighetens jämställdhetsintegrering och vilken 

transformativ kraft som denna användning möjliggör. Användandet ska i ses som en tolkning 

och tillämpning – en översättning – av intersektionalitet. Intersektionalitetsbegreppet har 

utvecklats och vidareutvecklats inom och tvärs över ett antal akademiska forskningsfält och 

studien av Sidas översättning görs därför mot bakgrund av just bred och tvärvetenskaplig 

intersektionell teoribildning. På så sätt syftar studien till att belysa den översättning av 

begreppet som görs från akademin till byråkratin. Byråkratin är i detta fall att förstå som 

                                                
17 Sainsbury & Bergqvist 2009: 222, OECD 2016.  
18 Prop. 2017/18: 18. 
19 Sida 2015a. 
20 Sida 2015a: 4. 
21 Walby 2005: 455. 
22 Eveline et al. 2009: 242. 
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Sidas arbete med intersektionalitet i myndighetens jämställdhetsintegrering och dess 

jämställdhetsanalyser23. Studiens forskningsfrågor är:  

•   Hur används intersektionalitet i Sidas jämställdhetsanalyser?  

•   På vilka sätt kan denna användning av intersektionalitet sägas utmana eller befästa 

olika maktordningar?  

1.2.   Bidrag till teori och praktik 
Både intersektionalitet och jämställdhetsintegrering har varit föremål för omfattande 

akademiska diskussioner inom framförallt feministisk och jämställdhetspolitisk forskning24. 

Denna studie ansluter sig både till den omfattande feministiska, statsvetenskapliga och 

tvärvetenskapliga forskningen om intersektionalitet och till den kritiska 

jämställdhetsforskningen om jämställdhetsintegrering. Med studiens fokus på hur 

intersektionalitet översätts i implementeringen av jämställdhetsintegrering kan studien också 

anses vidareutveckla den kritiska jämställdhetsforskningen om jämställdhetsintegrering.  

Att undersöka hur jämställdhetsintegreringens ambitioner översätts i praktiken är generellt 

sett mer outforskat i tidigare forskning, jämfört med att undersöka strategins konceptuella 

innehåll25. Som sociologen Sylvia Walby26 påpekar så är det är ofta mer lättillgängligt att 

granska språket, dess idéer och diskurser, i ett offentligt policydokument om strategin, än att 

försöka förstå vad som är strategins del i det som blir politikens ’output’. Även om denna 

studie också undersöker offentliga policydokument utmärker den sig från den konceptuellt 

fokuserade litteraturen. Detta genom att sökljuset riktas från dokumenten i vilka 

jämställdhetsintegreringen antas, till de där jämställdhetsintegreringen (är tänkt att) 

implementeras.  

Enligt Nationella sekretariatet för genusforskning är forskning som granskar det praktiska 

arbetet med intersektionell jämställdhetsintegrering särskilt begränsad27. Ett bidrag till 

vidareutvecklingen av den kritiska forskningen om jämställdhetsintegrering som riktar fokus 

mot intersektionalitet kan därför ses som särskilt relevant. Genom att undersöka strategin så 
                                                
23 Översättningen kan även ses som från akademin till byråkratin via politiken – i den mening som politiken, 
i form av sittande och tidigare regeringar, beslutat att Sida ska jämställdhetsintegrera. Detta beslut framgår 
exempelvis i ”Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik”. Utrikesdepartementet 
2017. 
24 Lycke 2005, Freidenvall 2016.  
25 Almén 2016: 15. 
26 2005: 460. 
27 Almén 2016: 15. 
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som den kommit att utvecklas med ambitioner om intersektionella utgångspunkter, bidrar 

studien till att fylla den slags lucka som uppstått inom forskningen.  

Inom feministisk forskning och teori återfinns en grundläggande vilja att vidareutveckla 

kunskap och förståelse som kan bidra till feministisk frigörelse i praktiken28. Denna studie 

önskar att, med hjälp av feministisk teori och i linje med feministisk forskning, vara relevant 

för det praktiska arbetet med jämställdhetsintegrering på Sida. Samtidigt är en vidgad 

förståelse för intersektionell jämställdhetsintegrering också relevant inom andra 

policyområden och geografiska kontexter. Ett ökande antal svenska myndigheter har under de 

senaste åren fått i regeringsuppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, samtidigt som 

strategin etableras i allt fler verksamheter i såväl statlig, privat som ideell sektor29. Då 

jämställdhetsintegrering är den främsta strategin för att nå de nationella jämställdhetspolitiska 

målen30 är på vilket sätt som jämställdhetsintegreringen utformas och verkställs av stor 

betydelse för målens förverkligande.  

Insikter som genereras ur en studie av det svenska biståndets jämställdhetsintegrering kan 

vidare vara relevanta för den jämställdhetsintegrering som sker på biståndsmyndigheter och 

organisationer i andra länder. I jämförelse med andra länder ses Sveriges jämställdhets- 

respektive utvecklingspolitik ofta som progressiv och ambitiös. Den svenska 

biståndsmyndighetens jämställdhetsarbete kan därför tänkas vara särskilt intressant för 

forskare, feminister och byråkrater i andra länder. De svenska erfarenheterna av just 

intersektionell jämställdhetsintegrering kan ses som relevanta då forskare skildrar 

intersektionalitet som ett av de mer framåtsträvande elementen inom 

jämställdhetsintegrering31.  En studie av intersektionell jämställdhetsintegrering inom 

Sveriges internationella utvecklingssamarbete knyter således samman ett land, ett 

policyområde och ett element hos strategin som alla ger strategin potential att vara särskilt 

progressiv.  

2.   Tidigare forskning  

Under 1990-talet börjar flera forskare diskutera jämställdhetsintegrering som koncept och 

strategi för jämställdhet. Vid denna tid skrivs också några av nyckeltexterna kring det 

                                                
28 Callerstig 2014: 97. 
29 Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 13: 71f, SOU 2015:86: 322f.  
30 SOU 2015:86: 66. 
31 Se exempelvis Squires 2007: 162. 
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feministiskt teoretiska begreppet intersektionalitet32. Parallellt med diskussionerna om 

jämställdhetsintegrering som feminismens nya form, granskas feminismens innehåll. Med 

hjälp av intersektionalitetsbegreppet synliggörs den västerländska feminismens innehåll som 

präglat av och samspelandes med vithetens, heterosexualitetens, och västvärldens 

hegemonier33. För att påvisa följden av att förtryck från flera olika maktstrukturer samverkar 

använder juristen Kimberlé Crenshaw34 en metafor om vägkorsningar där olika 

maktordningar möts och genomskär varandra. I vägkorsningen skapas en plats där förtrycket 

från de flera maktordningarna blir till ett ytterligare annorlunda förtryck. Med hänvisning till 

Crenshaws metafor om vägkorsningar, att förstå som översatt från engelskans intersections, 

har en omfattande mängd litteratur producerats om intersektionalitet som analytiskt begrepp, 

teoribildning, perspektiv och metodologisk ansats.35  

När genusvetaren Nina Lykke 2005 argumenterar för intersektionalitet som ”ett användbart 

begrepp för genusforskningen” gentemot en svensk läsarkrets tar hon avstamp i en polariserad 

feministisk debatt36. Den ena sidans ’jämställdhetsfeminism’ varnar för att inkluderandet av 

fler maktstrukturer skulle innebära att ”de kvinnopolitiska frågorna tonas ned till förmån för 

en avgenusifierad diskussion om etnicitet, funktionshinder etc.”37. Den andra sidans 

’mångfaldsfeminism’ kritiserar istället avsaknaden av en ”genuspolitisk debatt på 

mångfaldens premisser, alltså en debatt som tar sin utgångspunkt i att kvinnor ur en 

sociokulturell aspekt har olika situeringar”38. Förespråkare för jämställdhets- respektive 

mångfaldsfeminism framstår som i motsättning till varandra, men enligt Lykke kan ett 

intersektionellt perspektiv på jämställdhet bibehålla ett feministiskt angeläget fokus på 

könsmaktsordningen samtidigt som flera maktordningar erkänns samverka med densamma.  

Jag menar att Lykkes argumentation kan appliceras på ett forskningsområde där 

jämställdhetsintegrering och intersektionalitet ofta diskuteras tillsammans, det där 

jämställdhetsintegrering vidareutvecklas till mångfaldsintegrering39. Enligt statsvetaren Olena 

Hankivsky40 innebär mångfaldsintegrering en systematik för en såväl bredare som vassare 

                                                
32 Se Crenshaw 1989; 1991, Collins 1998. 
33 de los Reyes & Mulinari 2005. 
34 1989.  
35 Freidenvall 2016 5f, Davis 2008: 68.  
36 Lykke 2005a: 47. 
37 ibid. 
38 ibid. 
39 Se Squires 2005; 2007, Hankivsky 2005; 2012. 
40 2005: 989f. 
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maktanalys. Kritiker menar däremot att skiftet från jämställdhets- till mångfaldsintegrering 

tenderar att förstärka de apolitiska tendenserna hos strategin. Ojämlika maktförhållanden 

begripliggörs i termer av individuella identiteter och maktordningar lämnas 

oproblematiserade.41 Enligt Lykke42 ligger den främsta skillnaden mellan jämställdhet 

respektive mångfald i dess olika fokus vid antingen en eller flera maktdimension(er). Således 

blir frågan om intersektionalitet – analysen av relationen mellan olika maktdimensioner – en 

fråga som kan ses ligga bortom båda alternativen om jämställdhets- respektive 

mångfaldsintegrering. Utifrån Lykkes resonemang menar jag att intersektionell 

jämställdhetsintrering kan begripliggöras som något annorlunda än alternativen om 

jämställdhets- eller mångfaldsintegrering. Det intersektionella handlar om ’något mer’ än 

samexisterande maktordningar; det handlar om maktordningarnas samspel och vad detta 

resulterar i43.  

Statsvetaren Judith Squires44 skriver att ett intersektionellt perspektiv kan förse 

jämställdhetsintegrering med en mer progressiv ansats som möjliggör tydligare transformativ 

potential. Detta önskas mot bakgrund av att implementeringen av strategin, alltsedan 1990-

talet, visat på liten förändring av de ojämlikt reproducerande besluten och processerna inom 

politiken45. Antropologen Maitrayee Mukhopadhyay et al. menar att 

jämställdhetsintegreringens bidrag till det feministiska projektet både har ’tappats bort’ på så 

sätt att det är svårt att se om strategin genererat resultat om ökad jämställdhet, och att när 

resultat har kunnat erhållas så har dessa indikerat en varierande eller svag verkan så att 

genomslaget därför ses ha ’gått förlorat’46. Mukhopadhyay visar på exempel från 

internationella, biståndspolitiska verksamheter men liknande tolkningar görs gällande det 

svenska, nationella arbetet med jämställdhetsintegrering. Trots att strategin varit den centrala 

för jämställdhetsarbetet i mer än två decennier så saknas tydliga resultat som visar att den 

fungerar, skriver genusvetaren Kerstin Alnebratt och statsvetaren Malin Rönnblom47.  

Men problematiken med att strategin ogärna låter sig mätas behöver inte nödvändigtvis 

innebära att denna form av jämställdhetsarbete är värdelöst. Kanske är normativt 

                                                
41 Eveline & Bacchi 2005: 500; Squires 2007: 166f. 
42 2005: 47.  
43 Crenshaw 1991: 1245, Squires 2009: 497. 
44 2007: 161ff. 
45 Mukhopadhyay 2004, Walby 2005, Moser & Moser 2005, Baines 2010, Mukhopadhyay et al. 2015, de 
Jong 2016, Alnebratt & Rönnblom 2016.  
46 Mukhopadhyay 2004: 82f, Mukhopadhyay et al. 2015: 77.  
47 2016: 9.  



 
 

10 

förändringsarbete i grunden svårt att utvärdera, särskilt i form av kvantifiering och kausala 

samband vilket tillhör dagens mer marknadsorienterade styrning av politiken. Viljan att kunna 

kvantifiera och ’klargöra’ arbetet med jämställdhetsintegrering ramlar lätt in i en annan av 

strategins fallgropar, den om att strategins implementering tenderar att strömlinjeformas efter 

nyliberalismens ideologiska förhållningssätt till makt och styrning. Statsvetaren Sara de 

Jong48 menar att jämställdhetsarbetet – och feministisk ideologi – accepteras så längre det inte 

ifrågasätter nyliberalismens premisser. Detta leder till ett radikalt jämställdhetsarbete 

misslyckas med att omvandla politikens patriarkala huvudfåra. Istället riskeras att politikens 

marknadsorienterade huvudfåra stöper om jämställdhetsintegrering till en strategi som 

bekräftar och förstärker nyliberalismen och lämnar ojämställdheten oproblematiserad.49 

I samband med att jämställdhetsintegrering etablerats som strategi för jämställdhetsarbetet 

framstår det finnas en större politisk konsensus kring jämställdhet som eftersträvansvärt50. 

Kritiker menar däremot att det ofta handlar om tomma ord som inte matchas av faktiska 

åtgärder. Genomförandet av jämställdhetsintegrering tenderar att bli begränsat till en 

proklamering om strategins betydelse.51 Arbetet i huvudfåran skiftas inte mot att analysera 

och artikulera varför detta har betydelse och vilken förändring från ’business as usual’ som 

därför krävs52. På detta sätt kan den kritiska udden hos jämställdhetsintegrering som strategi 

sägas ha mattats av. Det politiska målet om jämställdhet framstår som enkelt att anta så länge 

det inte leder till politisk konflikt om den ojämlika könsmaktsordningen53.  

Sammanfattningsvis har svenska och internationella forskare, med studier inom såväl bistånd 

som andra policyområden, gång på gång återkommit till frågan om hur strategin kan utformas 

och/eller implementeras på sätt som bevisligen utmanar det patriarkalt bevarande innehållet i 

policybeslut och -processer. Flera forskare menar att det praktiska arbetet med 

jämställdhetsintegrering i alltför liten grad har lyssnat in till samtida feministisk 

teoriutvecklingen – framförallt gällande intersektionalitet54. Då verksamheter som Sida idag 

inkluderar ambitioner om intersektionalitet i sin implementering av jämställdhetsintegrering 

är det en intressant uppgift för forskningen att undersöka hur dessa ambitioner faller ut och 

                                                
48 2014. 
49 ibid: 97ff.  
50 Parpart 2013: 383f.   
51 Alnebratt & Rönnblom 2016: 47; 54f, van Eerdewijk 2016: 120, Mukhopadhyay 2014 i van Eerdewijk 
2016: 123, Mukhopadhyay et al. 2015: 75.  
52 Alnebratt & Rönnblom 2016: 44. 
53 ibid: 151. 
54 Eveline et al. 2009: 243, Hankivsky 2005: 989.  
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vad som sker med arbetet för jämställdhet och jämlikhet. Genom att studera hur 

intersektionalitetsbegreppet översätts i praktiken, önskar jag fördjupa förståelsen av vilken 

transformativ kraft som möjliggörs när jämställdhetsintegrering implementeras med 

ambitionen om ett intersektionellt perspektiv på jämställdhet.  

3.   Teoretiskt ramverk  
Studiens teoretiska ramverk är uppbyggt utifrån feministisk teoriutveckling kring begreppet 

intersektionalitet. Begreppet är långt ifrån entydigt. Snarare är det, med sociologen Patricia H. 

Collins55 ord, präglat av ett ’definitionsdilemma’. Sedan början på 1990-talet har intresset för 

begreppet har vuxit ’explosionsartat’56 bland forskare från en mängd olika (och 

tvär)vetenskapliga sammanhang57. Som jag förstår det har forskares tolkningar och 

vidareutvecklingar av intersektionalitet både stimulerat en förnyad diskussion om maktens 

’komplexitet’58 och skapat utrymme för en definitionsmässig diskrepans. Samtidigt är det 

intersektionalitetsbegreppets själva definitionsdilemma som motiverar den här uppsatsen. 

Utifrån att det är långt ifrån uppenbart vad intersektionalitet innebär så är det av intresse att 

förstå vad som sker – vilken översättning som görs – när begreppet förflyttas från akademin 

till politiken och byråkratin.  

Med det sagt, så är min ambition med det teoretiska ramverket att knyta samman ett antal 

olika förhållningssätt och antaganden som framförallt feministiska forskare menar är centrala 

för en intersektionell analys. Det gör jag genom att organisera den teoretiska diskussionen om 

intersektionalitet i tre teman: heterogena genuskategorier, dynamiskt samspel och relationell 

makt. De första två adresserar två återkommande diskussionspunkter om begreppet och dess 

användning. Det handlar om vilka former av förtryck som är relevanta i en intersektionell 

analys och om relationen mellan de olika formerna av förtryck. Det tredje temat är 

betydelsefullt för att förstå hur intersektionalitetsbegreppets transformativa potential 

omhändertas och det belyser ett antagande om makt som kommit att bli allt mer accentuerat i 

samtida intersektionella analyser. Min organisering i tre teman erbjuder också studien en 

analysmodell för den empiriska undersökningen i denna studie. Det är alltså med 

utgångspunkt i dessa teman som jag undersöker och analyserar hur Sida använder 

intersektionalitet i sina jämställdhetsanalyser.  
                                                
55 2015: 2. 
56 Hancock 2016: 1. 
57 Freidenvall 2016: 6, Davis 2008: 68.  
58 Lykke 2005a: 52. 
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3.1.   Heterogena genuskategorier  
Ambitionen att göra en jämställdhetsanalys som tar till hänsyn till intersektionalitet kan ses 

som en vilja att erkänna könsmaktsordningens betydelse för människors olika livsvillkor och 

hur dessa villkor också är avhängiga andra maktordningars samspel med patriarkatet. En 

jämställdhetsanalys med hänsyn till intersektionalitet riktar således fokus på analyskategorier 

om kön/genus men synliggör samtidigt dessa som heterogena kategorier.  

Som statsvetaren Lenita Freidenvall59 beskriver kan intersektionalitetsbegreppet användas för 

att kritisera föreställningen om ett universellt ’kvinnosubjekt’. Då föreställningen baseras på 

kvinnor i priviligierade positioner osynliggörs upplevelser och erfarenheter hos 

mångdimensionellt underordnade (kvinno)subjekt. Detta genererar en hierarki inom den 

underordnade gruppen, ett slags ’förtryck-inom-förtrycket’60.61 Chandra T. Mohanty, 

genusvetare inom postkolonial feministisk teori, påvisar exempelvis hur detta sker i den 

västerländska feminismens generalisering av ’kvinnan i tredje världen’62. Konstruktioner av 

kvinnan i den tredje världen som maktlös och beroende möjliggör en framställning av kvinnor 

i den första världen som frigjorda63. Med hjälp av intersektionella utgångspunkter belyses att 

frågor om identitet och makt/maktlöshet är mer komplexa än vad enhetliga kategoriseringar 

låter förstå. Då biståndsmyndigheten Sida söker förstå och redogöra för fattigdom, förtryck 

och utsatthet vill jag utifrån dessa utgångspunkter undersöka hur myndigheten undviker 

kraftiga generaliseringar och bemöter komplexitet.  

En central fråga i den akademiska debatten om intersektionalitet är vilka analyskategorier – 

genus, etnicitet, ålder etc. – som ska inkluderas i en intersektionell analys64. Flera forskare 

påpekar vikten av att vara öppen inför den historiskt och kontextspecifika empirin. Samtidigt 

öppnar ett sådant förhållningsätt upp för att människors makt inte nödvändigtvis påverkas av 

deras genus, och att genus som analyskategori kan uteslutas ur analysen om den inte ses som 

’relevant’ det givna sammanhanget. Feministiska forskare som argumenterat för att de 

strukturella skillnaderna mellan män och kvinnor inte ska osynliggöras, vänder sig därför ofta 

emot en alltför lyhörd inställning till kontexten65. De två främsta angreppssätten till vilka 

                                                
59 2016: 5. 
60 Kirkness 1987–88: 413 i Dhamoon 2011: 232, min översättning.  
61 Crenshaw 1995: 357 i Lykke 2005b: 10. 
62 2007. 
63 ibid: 57. 
64 Davis 2006: 75. 
65 Lykke 2005a: 52f.  
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analyskategorier som ska ingå i den intersektionella analysen kan sägas utgöras av ’empirisk’ 

respektive ’strategisk intersektionalitet’66. Så som den empiriskt intersektionella analysen 

praktiseras av bland andra Hankivsky67 och statsvetaren Ange-Marie Hancock68, behandlas 

samtliga analyskategorier som likvärdiga och med öppenhet inför empirin. Detta kontrasteras 

mot den (feministiskt) strategiskt intersektionella analysen, förespråkad av exempelvis 

Lykke69, vilken premierar genus som en analyskategori av särskild betydelse. Då Sidas 

ambition om intersektionalitet återfinns inom ramen för myndighetens jämställdhetsanalyser, 

menar jag att Sidas användning av intersektionalitet premierar genus som en given 

analyskategori70. Utgångspunkten för (makt)analysen kan ses som något i stil med ’alltid kön, 

aldrig bara kön’71. Det innebär ett mer ’strategiskt’ än ’empiriskt’ angreppssätt i linje med 

Lykkes hållning. Jag väljer att låta det teoretiska ramverket ta utgångspunkt i detta 

angreppsätt och önskar härifrån att gå vidare till en annan fråga. För vad händer efter att 

genus premierats, vilka andra analyskategorier ska därtill beaktas?  

Distinktionen mellan ett empiriskt respektive strategiskt angreppssätt indikerar att 

intersektionalitet i praktiken kan användas och översättas på olika sätt som således kan tänkas 

generera analyser med olika förståelser av utsatthet. Därav menar jag att det är av intresse att 

undersöka vilka analyskategorier som Sida sammankopplar med genus, och vilken öppenhet 

inför och precision av den specifika empiriska kontexten som framgår i Sidas underlag till nya 

biståndsstrategier. Särskilt mot bakgrund av den akademiska debatten om 

jämställdhetsintegrering kontra mångfaldsintegrering, blir det betydelsefullt att begrunda vad 

som läggs i förståelsen om en ambition om intersektionalitet. Detta då intersektionell teori, i 

utgångspunkt från Crenshaw72, riktar ljus mot hur mångfalden av maktordningar inte ’bara’ 

samexisterar – utan samspelar och skapar nya former av makt och maktlöshet. Således måste 

användningen av intersektionalitet per definition gå längre än att endast erkänna existensen av 

multipla maktsystem.   

                                                
66 Rehn 2016: 13ff.  
67 2012. 
68 2007; 2011. 
69 2005a; 2005b. 
70 jfr Almén 2016: 10.  
71 Nationella sekretariatet för genusanalys 2017.  
72 1991: 1244f.  
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3.1.   Dynamiskt samspel  
Intersektionalitetsbegreppet synliggör att mångfalden av maktordningar behöver 

begripliggöras tillsammans, i ett komplext och dynamiskt samspel där de ömsesidigt 

konstituerar varandra. Den enskilda individen kan tänkas befinna sig på en ’plats’ där flera 

maktordningar skapar, upprätthåller och förstärker varandra.73 Den intersektionella analysen 

undersöker hur olika maktordningar kontinuerligt och ombytligt konstituerar varandra74. Den 

möjliggör påvisandet av en kvalitativt annorlunda utsatthet, en utsatthet som uppstår i 

samspelet mellan och i genomskärandet av maktordningar. Följaktligen belyses ’något mer’ 

än summan av olika interagerande maktordningarnas respektive förtryck75.  

Det intersektionella angreppsättet är att förstå som en kritik mot och ett alternativ till den 

additiva analysen där olika maktordningar istället behandlas som fasta, fristående och tydligt 

avgränsade enheter. Enligt en additiv analys kan maktordningar relatera till varandra genom 

antingen konkurrens så som i motsättning till varandra, eller kumulativt så som i lager på 

lager.76 Med hjälp av intersektionalitet så eftersöks alltså en djupare och mer komplex 

förståelse om makt(löshet), utsatthet och förtryck än vad den additiva analysen möjliggör.  

En intersektionell förståelse av relationen mellan maktordningar kan också begripliggöras 

genom att tänka i termer av intra-aktion, istället för inter-aktion. Med intra-aktion betonas det 

ömsesidigt konstitutiva och kontinuerliga (åter)skapandet mellan exempelvis maktordningar, 

medan inter-aktion indikerar ett utbyte mellan enskilda och tydligt avgränsade enheter. På 

detta sätt menar den feministiska teoretikern och fysikern Karen Barad77 att den 

intersektionella analysens förståelse av relationen mellan maktordningar kommer till rätta. 

För att belysa Sidas användning av intersektionalitet menar jag att myndighetens förståelse 

och skildring av relationen mellan olika former för utsatthet, och mellan de maktordningar 

som genererar dom, är av stor betydelse. När maktordningar skildras som samexisterande, 

men inte samverkande, begränsas analysen till att behandla multipel, istället för intersektionell 

under- och överordning.  

Det inter-aktiva tänkandet kan ses grundat i positivistiska ansatsers användning av förenkling 

och generalisering, separation och sortering, dualism och dikotomi. Detta är vad som ofta 

                                                
73 Crenshaw 1991: 1245, Collins & Chepp 2013: 4ff, Lykke 2005a: 52. 
74 Lykke 2005a: 48. 
75 Squires 2009: 497, Lykke 2005b: 9, Crenshaw 1991: 1245. 
76 Squires 2009: 497, Lykke 2005b: 9f.  
77 2003: 815 i Lykke 2011: 208.  
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kritiseras med hjälp av intersektionalitetsbegreppet. Med intersektionell utgångspunkt 

begripliggörs istället världens, människors och maktens varande som komplext, dynamiskt 

och relationellt.78 På vilket sätt som en intersektionell analys tillför, istället för avlägsnar, 

komplexitet kan illustreras av juristen Mari Matsudas resonemang om att ’ställa den andra 

frågan’:  

When I see something that looks racist, I ask, ’Where is the patriarchy in this?’ When I 

see something that looks sexist, I ask, ’Where is the heterosexism in this?’ When I see 

something that looks homophobic, I ask, ’Where is the class interest in this?’79 

Syftet är att lyfta fram och förstå helheten, snarare än delarna. Samtidigt är helheten ständigt 

dynamiskt föränderlig, vilket gör att frågor likt Matudas hela tiden behöver ställas på nytt. 

Vidare krävs, utifrån det kontinuerliga intra-agerandet mellan av maktordningar utan fasta och 

fixerade inbördes relationer, att den intersektionella analysen var gång behandlar kontexten 

som specifik80. Bara med öppenhet inför och kunskap om den specifika kontexten kan en 

intersektionell analys visa på hur – och inte bara att – flera, samexisterande maktasymmetrier 

genomskär varandra i just den situation som undersöks. Risken med att endast påpeka att 

maktasymmetrier samexisterar och korsas är att analysen då understödjer redan fixerade, 

normativa antaganden om förtryck. Därmed riskerar andra sätt på vilket förtrycket fungerar 

att förbli undanskymda81. Att biståndsverksamheten ska utgå ifrån den givna kontexten är 

något som betonas på Sida. Det internationella utvecklingssamarbetet ska utgå ifrån de(n) 

”situation, behov, förutsättningar och prioriteringar” som återfinns hos människorna i 

samarbetsländerna82 och myndighetens jämställdhetsanalyser ska vara ’kontextbaserade’83. 

Det är därför intressant att se hur denna kontextuella lyhördhet framkommer i och med Sidas 

användning av intersektionalitet.   

3.2.   Relationell makt 
Flera feministiska forskare beskriver intersektionalitetsbegreppets utveckling, sedan tidigt 

1990-tal till 2000-och 2010-tal, i termer av en skiftning av de intersektionella analysernas 

fokus. Sökljuset beskrivs ha riktats bort från det marginaliserade subjektet till det 

                                                
78 Davis 2008, Lykke 2011. 
79 1991: 1189 i Lycke 2011: 212. 
80 Collins & Chepp 2013: 4ff. 
81 Hankivsky 2005: 993. 
82 Regeringens skrivelse 2016/17:60: 14; Sida 2017: 7.  
83 Sida 2015c. 
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priviligierade subjektet och i viss mån också från individ till struktur84. En användbar 

sortering bland olika analytiska fokus är den som görs av statsvetaren Rita K. Dhamoon85. 

Hon skiljer mellan det fokus som placeras vid identiteten hos en marginaliserad individ, vid 

kategorin som en marginaliserad individ inräknas i, vid processen som särskiljer och 

marginaliserar och vid systemen som förtrycker. Till exempel kan identiteten beskrivas som 

’icke-vit’, kategorin som ’etnicitet’, processen som ’rasifiering’ och maktsystemet som 

’rasism’. Dhamoon menar att analytiska fokus ger analytiska subjekt, i form av subjekt som 

identitetsbärare, som inräknas i en kategori, som är del i en maktprocess eller som 

positionerade inom ett maktsystem. Alla fyra fokus är att förstå som tänkbara i en 

intersektionell analys, men de knyter an till olika förståelser av subjektet, skillnader och makt 

och genererar således olika slags intersektionella analyser.86  

Betydelsen av analytiskt fokus i en intersektionell analys påminner om den betydelse som 

statsvetaren Carol L. Bacchi87 menar att formuleringen av ett samhällsproblem har för det 

policyförslag som produceras. De båda forskarna menar att presentationen av innehållet, i en 

intersektionell analys eller ett policyförslag, är avhängig vilken förståelse om verkligheten 

som dominerat när innehållet skulle presenteras. För att förstå mer om vad som följer av var 

ett analytiskt fokus placeras, vill jag knyta Dhamoons sortering av analytiska fokus till ett 

antagande som ofta anses som grundläggande för intersektionalitetsbegreppet. Detta 

antagande handlar om makt som relationellt och innebär att under- och överordning 

konstituerar varandras existens88. På så sätt blir det tydligt att förtryck inte sker utan 

maktutövning och att vissa gruppers fattigdom är kopplat till andra gruppers rikedom och 

privilegier. Samtidigt är under- och överordning inte att förstå som ömsesidigt uteslutande. En 

människa kan uppleva både förtryck och privilegium samtidigt i och med att makt, eller brist 

på makt, kan upplevas i olika former.89 

Att makt är relationellt innebär att makt skapas och upprätthålls genom mänsklig, social 

interaktion och därför betraktas maktförhållanden som mer dynamiska än deterministiska. I 

och med att makt i den sociala interaktionen ständigt ’görs’ så skapas en möjlighet att ’göra 

                                                
84 Freidenvall 2016: 9f, Davis 2014: 17f, Yuval Davis 2006: 201 i Paulson 2016.  
85 2011. 
86 Dhamoon 2011: 232-235.  
87 2008.  
88 Collins & Chepp 2013: 5, Krizsan et al. 2012: 18.   
89 Collins 1990: 229 i Dhamoon 2011: 235.  
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annorlunda’90. Med en tolkning av maktförhållanden som relationella och dynamiska, menar 

jag att det möjligt att se vilka som har privilegier och maktövertag, och därmed möjlighet att 

’göra’ annorlunda för att förändra ojämlika maktförhållanden. Här återfinns alltså en 

transformativ potential hos intersektionalitetsbegreppet, en möjlighet att förändra de relationer 

som är präglade av förtryck. Jag menar vidare att synen på makt som relationell är mer 

påtaglig när ett analytiskt fokus placeras vid maktsystem och -processer, snarare än vid 

identiteter och kategorier. Ett analytiskt fokus på identitet eller kategori kan tendera att stanna 

vid synliggörandet av det multipelt marginaliserade subjektet91. Ett analytiskt fokus på 

maktsystem eller -processer rymmer större potential att uppmärksamma den sociala struktur i 

vilken marginaliseringen sker, och härigenom också det subjekt som marginaliserar92. Att 

ställa maktsystem eller maktprocesser i fokus innebär därför att en intersektionell analys 

erhåller en skarpare ’kritisk udd’ mot de socialt skapade och strukturellt upprätthållna 

förtrycken93. 

En maktanalys som omfattar det överordnade subjektet och dennes privilegier aktualiserar 

frågor om relationen mellan makt och kunskap. Intersektionalitet vilar på ett antagande om att 

människors kunskap inte kan separeras från de maktrelationer inom vilka vi tar till oss, delar 

och skapar kunskap94. Den slags kunskap som produceras i en biståndsmyndighets underlag 

till politiska beslut, kan därför ses som både påverkad av de maktrelationer som de behandlar, 

och som i sin tur påverkandes dessa maktrelationer. Här uppstår risken att den kunskap som är 

tänkt att utmana maktstrukturer, istället upprätthåller detsamma genom att inte ifrågasätta, 

utan reproducera strukturernas idé- och tankemönster.  

En relation mellan makt och kunskap som kan anses särskild angelägen i och med Sidas 

biståndsverksamhet är den som postkoloniala teoretiker framhållit95. Här påvisas hur den 

västerländska koloniseringen och imperialismen, utöver att ha befäst en ojämn ekonomisk och 

social ordning mellan ’den första världen’/’väst’ och ’den tredje världen’/’icke-väst’, har 

medfört en kunskapsproduktion som upprätthåller ojämlikhet. Denna kunskapsproduktion är 

en berättelse utifrån en linjär tidsuppfattning där förändring förstås i termer av ’utveckling’ 

och där det ’europeiska modernitetsprojektet’ upphöjs till ett universellt ideal. Denna 

                                                
90 Butler 1988, Lykke 2005: 52.  
91 jfr Crenshaw 1991 i Freidenvall 2016: 7f.  
92 jfr de Los Reyes & Gröndahl 2007: 14 i Freidenvall 2016: 9.  
93 jfr Dhamoon 2011: 234f.  
94 Hill Collins & Chepp 2013. 
95 Mohanty 2007, Said 1978, Spivak 2010.  
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’utveckling mot moderniteten’ framställs vara människans universella öde och historiens 

ofrånkomlighet men utgörs samtidigt av normativa idéer grundade i marknadsliberal ideologi. 

Med en linjär tidsuppfattning kan också människor och rum skiljas åt. Det ’europeiska 

modernitetsprojektet’ kan bli till genom att den ges en konstitutiv utsida, en utsida av 

’utvecklingsländer’ eller ’den tredje världen’.96 Vad postkolonial teori belyser är hur denna 

kunskapsproduktion är en maktprocess där människor som diskursivt positioneras i ’den 

tredje världens’ rum blir systematiskt marginaliserande97. Kunskapsproduktionen fungerar 

som ett verktyg för att legitimera den globala ojämlikhet som befästs under kolonialisering 

och imperialism98.  

Postkolonial feminism kopplar på intersektionellt vis samman kolonialt, patriarkalt, rasistiskt 

och kapitalistiskt förtryck och påvisar på så vis hur specifika upplevelser av förtryck uppstår i 

maktordningarnas skärningspunkter99. Bland annat påvisar Mohanty hur den ’koloniserade 

kunskap’ som produceras när ’kvinnan i tredje världen’ systematiskt skildras som maktlös, 

förtryckt och passiv av (också feministiska) forskare och praktiker i ’den första världen’100. 

Sidas underlag till nya biståndsstrategier kan ses som en slags kunskapsproduktion avseende 

(makt)förhållandet människor och nationer emellan. Därför menar jag att det är intressant att 

se hur Sida positionerar ’den tredje’ och ’den första världen’, vilka maktrelationer som tas för 

givna, och hur Sveriges utvecklingssamarbetsländer kan tänkas framställas som konstitutiva 

utsidor för upprätthållandet av västerländska självbilder. 

4.   Bakgrund, metod och material  
Material, forskningsmetod och tillvägagångssätt vid analys väljs och utformas framförallt 

utifrån vad som är undersökningens intresse, syfte och forskningsfrågor101. Studiens sökljus 

riktas mot den användning av intersektionalitet som framkommer inom ramen för Sidas arbete 

med jämställdhetsintegrering, mer specifikt inom ramen för de jämställdhetsanalyser som 

görs i Sidas underlag till nya biståndsstrategier. I ett första steg undersöker jag hur Sida 

använder intersektionalitet. I ett andra steg önskar jag kritiskt analysera vad den användning 

jag funnit innebär för möjligheterna att utmana ojämna maktförhållanden. En avgränsning 

görs till tiden mellan våren 2015 då ambitionen om intersektionalitet formulerades, och 
                                                
96 de los Reyes & Mulinari 2005: 70f. 
97 ibid: 75.  
98 de los Reyes & Mulinari 2005: 75, Mohanty 2007: 56.  
99 Se Mohanty 2007, Spivak 2010, Ahmed 2000.  
100 Mohanty 2007: 33ff.  
101 jfr Blaikie 2009: 41f.  
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hösten 2017. Innan mitt val av metod och material presenteras närmare ger jag en 

bakgrundsöversikt över Sidas arbete med jämställdhetsintegrering.  

4.1.   Sidas arbete med jämställdhetsintegrering  
Tillsammans med 40 andra svenska myndigheter får Sida 2015 ett regeringsuppdrag om att 

”höja ambitionen vad gäller jämställdhetsintegrering fram till 2018”102. Regeringen Löfven 

uttrycker att jämställdhetsintegrering och ”[g]enomgående hänsyn till jämställdhet inom 

utvecklingssamarbetet är väl etablerat, men den feministiska utrikes- och utvecklingspolitiken 

innebär en ambitionshöjning.”103 Hur ser Sidas arbete med jämställdhetsintegrering ut idag? I 

vilken utsträckning implementeras strategin inom myndighetens biståndsverksamhet?  

En bild kan ges med hjälp av den statliga kommitteen Expertgruppen för biståndsanalys 

(EBA) som under 2017 undersöker Sidas arbete med jämställdhetsintegrering. Syftet med 

undersökningen är att konstruktivt bidra till myndighetens vidareutveckling av 

jämställdhetsintegrering som strategi, och mer specifikt, strategins effektivitet.104 En första 

delrapport framhåller att Sida utmärks av en hög ambitionsnivå vad gäller 

jämställdhetsintegrering, men att implementeringen varierar i hur jämställdhet(sperspektivet) 

integreras105. Bland annat varierar just utförandet av jämställdhetsanalyser. Även i 

biståndsinsatser106 där jämställdhet är ett delmål för insatsen så saknas ibland indikationer på 

att en jämställdhetsanalys överhuvudtaget har genomförts.107 Detta kan ses mot bakgrund av 

tidigare forskning som granskat strategins implementering och ofta funnit den inkonsekvent. 

Istället för att jämställdhetsintegrering, så som den i teorin är tänkt att fungera, systematiskt 

och konsekvent utmanar policys och processer som reproducerar patriarkala normer, så visar 

studier av strategins implementering att detta utmanande varierar och endast delvis 

utmanar.108 

Bilden kan kompletteras med en presentation av den utsträckning som Sidas biståndsinsatser 

syftar till jämställdhet. Detta blir relevant eftersom jämställdhetsintegrering som strategi 

handlar om att hela verksamheten i fråga tar hänsyn till och allra helst främjar, det politiska 

                                                
102 Sida 2015c: 1. 
103 Regeringens skrivelse 2016/17:60: 15.  
104 Bjarnegård & Uggla 2017. 
105 Bjarnegård & Uggla 2017: 4. 
106 Den första delrapportens material utgörs av ett urval av biståndsinsatser. Biståndsinsatser utgör en slags 
implementering av utvecklingssamarbetets strategier.  
107 Bjarnegård & Uggla 2017: 14, 17. 
108 Moser & Moser 2005: 11; 19, van Eerdewijk 2016: 120, Mukhopadhyay et al. 2015: 76. 
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målet om jämställdhet. Enligt resultatredovisningen i regeringens budgetproposition för 2018 

är jämställdhet det huvudsakliga syftet i 18 procent och ett delsyfte i 68 procent av Sidas 

biståndsverksamhet109.  Jämställdhet är således varken ett huvud- eller delsyfte i 14 procent av 

myndighetens biståndsverksamhet. Å ena sidan kan jämställdhetsarbetet ses som ambitiöst då 

nära 90 procent av verksamheten på ett eller annat sätt åsyftar att främja jämställdhet. Å andra 

sidan bidrar drygt 10 procent av den egna verksamheten inte till ambitionen om jämställdhet. 

Denna statistik blir särskilt intressant i relation till EBA:s följeforskning som visar att även i 

biståndsinsatser där jämställdhet är ett delsyfte, så saknas ibland indikationer på att en 

jämställdhetsanalys överhuvudtaget har genomförts. Det är sammanfattningsvis inte all Sidas 

biståndsverksamhet som bidrar till att främja jämställdhet och det är inte samtliga 

biståndsinsatser, ens där jämställdhet är ett delsyfte, som föregås av en jämställdhetsanalys.  

Ambitionerna för Sidas nuvarande arbete med jämställdhetsintegrering formulerades 2015 i 

en Plan för jämställdhetsintegrering avseende år 2016–2018, som ett svar på regeringens 

uppdrag110. Tillsammans med planen tog Sida fram ett kunskaps- och metodstöd för 

myndighetens jämställdhetsarbete (Gender Toolbox) bestående av ett dussintal dokument som 

kategoriseras som ’verktyg’, ’sammandrag’ eller ’tematiska översikter’111. I 

’verktygsdokumentet’ för hur en anställd planerar och genomför en jämställdhetsanalys står 

under en rubrik om ’Intersektionalitet’:  

Different forms of oppression, which may be based on issues such as ethnicity, gender, 

class, disability or sexual orientation do not act independently but interact and shape one 

another. Thus, it is necessary to be very specific about which group of women or men that is 

referred to as the specificities vary a great deal.112 

4.2.   Var verkställs strategin?  
Då jämställdhetsintegrering som strategi ska verkställas i hela verksamheten och i varje steg 

av varje beslutsprocess är den fysiska platsen för strategins genomförande både enkel – och 

väldigt svår – att peka ut. Ett återkommande tema i litteraturen om jämställdhetsintegrering 

beskriver strategins varande som ’överallt – och ingenstans’113. Så var finns strategin, var 

                                                
109 Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 7: 26.  
110 Sida 2015c.  
111 Bjarnegård & Uggla 2017: 4.  
112 Sida 2015a: 4. 
113 Tiessen 2007: 17, Alnebratt & Rönnblom 2016: 149. 
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genomförs den? Sida själv uttrycker att en jämställdhetsanalys markerar starten på arbetet 

med jämställdhetsintegrering och att:  

Before cooperation processes begin, any decisions are made and plans are outlined, the 

gender equality situation in a given context must be analysed and expected results 

identified.114  

Innan beslutsprocessen om ett utvecklingssamarbete påbörjas så ska en jämställdhetsanalys 

visa hur samarbetet kommer att främja arbetet för att uppnå jämställdhet115. Idéen om att 

kartlägga och analysera situationen för människor tillhörande olika genuskategorier inför en 

beslutsprocess är central för jämställdhetsintegrering som strategi. Eftersom 

jämställdhetsintegrering syftar till att motverka den felaktiga bilden av policyskapande som 

tillsynes (köns)neutral så är policybeslut – och de underlag de bygger på – en betydelsefull 

plats för jämställdhetsperspektivet att integreras.  

Medan den svenska regeringen, genom Utrikesdepartementet, bestämmer vad Sveriges 

internationella utvecklingssamarbete ska bestå av, är det Sidas uppgift att avgöra hur detta 

samarbete ska utformas. Regeringen fastställer innehållet i det bilaterala biståndet genom 

strategier som avser utvecklingssamarbetet med länder, regioner eller inom tematiska 

områden och som vanligen avser en period omkring tre till fem år. Framtagandet av en ny 

biståndsstrategi påbörjas med att regeringen formulerar strategins ingångsvärden som Sida 

ges i uppdrag att svara på. Ingångsvärdena återger (i dokument på omkring tre sidor) 

regeringens bevekelsegrund för samarbetet, allmänna utgångspunkter för 

utvecklingssamarbetet, den nya strategins inriktning i två-tre tematiska områden, 

riskhantering och volymspann. Sidas svar formuleras i ett underlag (på omkring 25-30 sidor) 

som beskriver myndighetens erfarenhetsbaserade uppfattning av behovet och möjligheterna 

för Sverige att bidra till positiv utveckling utifrån regeringens ingångsvärden. Underlagens 

struktur skiljer sig åt men samtliga består av en kontextanalys av situationen i landet och ett 

strategiförslag i linje med den nya strategins ingångsvärden. Sida redogör också för sina 

utgångspunkter och resonerar kring implikationer.116 Dessa underlag ligger sedan till grund 

för regeringens utformande av och beslutande om strategin. Det material som undersöks i 

                                                
114 Sida 2015a: 1. 
115 En likande skrivning finns på svenska i Sidas plan för jämställdhetsintegrering mellan 2015–2018 där 
det står att ”Sidas modell förjämställdhetsintegrering innebär att utgångspunkten för ett samarbete är en 
kontextspecifik jämställdhetsanalys.” Här synliggörs också att översättningen från engelskans ’gender 
analysis’ görs till ’jämställdhetsanalys’, inte ’genusanalys’. Sida 2015c: 6f.  
116 Sida 2016b; 2017b; 2017c; 2017d.  
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denna studie utgörs således främst av Sidas underlag till nya biståndsstrategier. Underlagen 

innehåller den jämställdhetsanalys som är en viktig del av myndighetens arbete med 

jämställdhetsintegrering samtidigt som underlagen utgör betydelsefulla inspel till nya 

styrningsdokument och politiska beslut.  

I analysen kommer jag vidare att belysa användandet i relation till ambitionen om 

intersektionalitet. Syftet är att ge en bild av vad Sida själv önskar åstadkomma med ett 

intersektionellt förhållningssätt. Jag menar att Sidas verktygsdokument avseende 

myndighetens jämställdhetsanalyser är ett särskilt väl lämpligt materialval för att undersöka 

Sidas ambitioner om intersektionalitet. Bland de tolv dokumenten i Sidas Gender Toolbox så 

är det i detta dokument som intersektionalitet framkommer i störst utsträckning117. Vidare, då 

det är myndighetens jämställdhetsanalyser som undersöks, är det lämpligt att vända sig mot 

det verktygsdokument som styr myndighetens planering och genomförande av dessa analyser. 

Således ingår även detta verktygsdokument (på omkring fyra sidor) i studiens material.118 

Med denna forskningsmetod kommer studien kunna fokusera, och gå på djupet i, en 

begränsad del av Sidas verksamhet. Min ambition är inte att sammanfatta den sammantagna 

’översättningen’ av intersektionalitet inom ramen för jämställdhetsanalys och -integrering på 

Sida. Snarare vill jag lyfta fram strategiunderlagen som en betydelsefull ’plats’ för var 

intersektionalitet översätts. Samtidigt kan det framhållas att underlagen inte är den enda 

platsen där en översättning görs. Exempelvis genomför Sida jämställdhetsanalyser i samband 

med strategiernas halvtidsöversyn och inom ramen för biståndsinsatser. Således kan 

undersökningar i andra delar av verksamheten och i andra led av politiska och byråkratiska 

processer, tänkas ge andra utslag. Mitt sökljus på Sidas användning av intersektionalitet i 

myndighetens strategiunderlag gör att studien kan fungera som ett komplement till den 

forskning som EBA bedriver om effektiviteten i Sidas jämställdhetsintegrering. Med fokus på 

en annan typ av material (strategiunderlag istället för biståndsinsatser) så kan undersökningen 

möjliggöra insikter om hur jämställdhetsanalyserna utförs tidigare i beslutsprocessen. Vidare 

kan studien fördjupa förståelsen av en central del i jämställdhetsintegreringens genomförande 

(jämställdhetsanalyserna) genom att specifikt undersöka dess artikulationer kring 

intersektionalitet.  

                                                
117 Sida 2015a.  
118 Underlagen och Gender Toolbox är offentliga handlingar som kunnat tillgängliggöras av Sida vid 
förfrågan. Det förenklar möjligheten för läsare och andra forskare att själva granska materialet och jämföra 
mina tolkningar med sina egna. 
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4.3.   Underlag till nya biståndsstrategier 
Idag finns omkring tjugofem landstrategier, åtta regionala och tio tematiska aktivt gällande 

strategier som styr Sveriges bilaterala bistånd119. Då landstrategierna utgör en majoritet görs 

en första avgränsning till underlag för denna typ av strategi. Sedan Sida formulerade en 

ambition om intersektionalitet i mars 2015 har sju underlag till landstrategier producerats. De 

avser utvecklingssamarbetet med Irak, Myanmar, Burkina Faso, Zimbabwe, Bolivia, 

Colombia och Guatemala. Utifrån att jag önskar göra en närläsning av materialet avgränsas 

omfånget till fyra underlag. Urvalet av dessa underlag görs med hänseende till kontextuell 

spridning. För att förstå komplexiteten och variationen i de maktordningar och 

diskrimineringsgrunder som återfinns på olika platser i världen är kontextuella förhållanden 

betydelsefulla. Hänsyn tas därför till geografi då mer åtskilda länder kan antas utmärkas av 

skilda förhållanden och erfarenheter av hur multipla maktordningar kan samspela, än 

geografiskt närliggande länder. Vidare tas hänsyn till ekonomi utifrån att resursfördelning, 

både inom ett land och i relation till andra länder, kan anses vara betydelsefullt för 

maktstrukturerna i ett samhälle. Urvalet görs med ambitionen att inkludera variation av 

förhållanden och erfarenheter av hur multipla maktordningar kan samspela. På så sätt kan en 

bredare bild och djupare förståelse erhållas vad gäller på vilka sätt som olika maktordningar 

kan relatera till varandra. 

Sidas bistånd sorteras ofta enligt regionerna Mellanöstern och Nordafrika, Asien, Afrika söder 

om Sahara respektive Latinamerika120. Med hänsyn till geografisk spridning kan Irak och 

Myanmar lyftas fram som representanter från Mellanöstern och Nordafrika respektive Asien. 

Irak är ett övre medelinkomstland i ekonomisk kris till följd av fallande oljepriser och den 

väpnade konflikten mellan Islamiska Staten och regeringsstyrkor samt den kurdiska 

regeringsmakten. Trots en tidigare relativt god ekonomi, har den ekonomiska utsattheten för 

människor i landet ökat markant.121 Myanmar är ett låginkomstland med en ekonomisk 

polarisering mellan militären som utgör en slags överklass och som tidigare enhälligt hållit 

den politiska makten, och en majoritet av befolkningen som länge levt under svåra 

ekonomiska förhållanden.122 Från Afrika söder om Sahara finns Burkina Faso och Zimbabwe 

och från Latinamerika Guatemala, Bolivia och Colombia. För att nå större spridning vad 

                                                
119 Prop. 17/18:1 Utgiftsområde 7.  
120 Sida är också aktiv i Östereuropa, Västra Balkan och Turkiet men i en annan stödform, ett så kallat 
reformsamarbete istället för utvecklingssamarbete. Prop. 17/18:1 Utgiftsområde 7. 
121 Sida 2017b; Landguiden 2017a. 
122 Sida 2017c; Landguiden 2017b.  
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gäller ländernas ekonomi väljs Burkina Faso och inte Zimbabwe, utifrån att Burkina Faso är 

ett av världens fattigaste länder. Landet är ett låginkomstland där drygt 30 procent av 

statsbudgeten finansieras med bistånd123. Från Latinamerika väljs Guatemala och inte Bolivia 

eller Colombia. Både Bolivia och Guatemala är längre medelinkomstländer, jämfört med det 

övre medelklasslandet Colombia124. Guatemalas väljs utifrån att landet har en av världens 

mest ojämna inkomstfördelning, där drygt hälften av befolkningen lever i fattigdom125.  

Studiens ambition är inte att ge en generaliserad bild av innehållet och tillämpningen av 

intersektionalitet i samtliga strategiunderlag och urvalet syftar inte spegla Sidas samlade 

bilaterala bistånd.  Förhoppningen är istället, att genom ingående granskning av ett mindre 

antal underlag, nå en djupare förståelse av hur frågor om intersektionalitet kan komma till 

uttryck i Sidas strategiunderlag. Urvalet är således gjort med en önskan att undersöka Sidas 

arbete i en bredd av olika kontexter. Genom att välja underlag för länder med olika kontexter 

kan studiens analys förhoppningsvis vara relevant för Sidas arbete generellt på ett annat än 

om en begränsning hade gjorts till exempelvis Sidas arbete i en viss region. Ett annat 

alternativ hade kunnat vara att göra urvalet baserat på de senast producerade underlagen, men 

detta hade gett en stark överrepresentation av underlag för latinamerikanska länder, vilket 

skulle kunna ha gjort det svårare att förstå hur olika maktordningar kan samspela på olika sätt.  

4.4.   Kvalitativ innehållsanalys  
Materialet undersöks och analyseras i linje med den kvalitativa innehållsanalysens 

tillvägagångssätt om systematisering och kritisk analys. Det innebär att materialets innehåll 

sorteras i teman och mönster varefter innehållet sedan analyseras.126 Samtidigt är min 

sortering och kategorisering inte åtskild från min tolkning och (kritiska) analys. Snarare är det 

fråga om ett slags samspel, där analysens tolkningar bygger på kategoriseringar samtidigt som 

kategoriseringarna också görs utifrån en tolkning av materialet.127 Den tydliga involveringen 

av tolkning utgör den kvalitativa innehållsanalysens särprägel gentemot den kvantitativa 

vilken mer deskriptivt kvantifierar och summerar. Med tolkning möjliggörs 

uppmärksammandet av både explicita och implicita uttryck, så kallat manifesta och latenta 

                                                
123 Sida 2016c, 2017d. 
124 Sida 2016a, 2016b, 2016d.  
125 Landguiden 2017c, 2017d; Sida 2017a.  
126 Esasaisson et al. 2017: 213ff.  
127 jfr Prior 2014: 5.  
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innehåll.128 Det innebär att jag beaktar mer än explicita uttryck kring intersektionalitet; att jag 

också tar hänsyn till och reflekterar kring innehåll som mer indirekt relaterar till 

användningen av intersektionalitet, så som materialets mer generella skrivningar och 

föreställningar om makt. Min förhoppning är att detta stärker studiens förmåga att fånga in 

och förstå hur Sida använder ett intersektionellt grepp i sina jämställdhetsanalyser.  

Med hjälp av utdrag från materialet kommer jag att explicitgöra grunden för mina 

tolkningar.129 Samtidigt är det latenta innehållet, så som premisser och undertoner, ofta 

inbäddat i materialet som helhet. Det gör det svårare att styrka att min tolkning av materialet 

har en grund och att tolkningarna kan anses pålitliga. Därför menar jag att det blir särskilt 

viktigt med transparens i presentationen av analysen och med kritisk reflektion kring mina 

egna tolkningar130. Jag försöker att klargöra utifrån vilka perspektiv som mina tolkningar och 

slutledningar görs och att redogöra för i vilket sammanhang som olika innehåll återfinns. För 

att minska risken för att de utdrag och innehåll som jag presenterar i analysen kan upplevas 

som godtyckligt valda ur materialet kommer jag med stöd från Brymans131 resonemang 

inkludera inslag av kvantifiering för att visa i vilken utsträckning olika typer av innehåll 

förekommer. Det gör det möjligt att till exempel synliggöra om den analytiska kategorin 

genus sammankopplas med vissa kategorier ’mer’ eller ’mindre ofta’ i jämförelse med andra.   

I den kvalitativa innehållsanalysen väljer forskaren själv hur systematiken för 

kategoriseringen av materialet utformas132. Jag väljer att knyta an till i det teoretiska 

ramverkets tre teman, varför dessa kommer att fungera som studiens analysmodell. Tema (i) 

heterogena genuskategorier handlar om vilka andra kategorier eller maktstrukturer som 

könsmaktsordningen förstås relaterad till, och hur detta val av vilka kategorier och 

maktstrukturer motiveras. Tema (ii) dynamiskt samspel handlar om hur olika former av makt 

förhåller sig till varandra. Temat handlar också om hur analysen förankras i den kontext som 

analysen avser. Tema (iii) relationell makt behandlar det analytiska fokus som framkommer i 

materialet, förståelsen av makt som relationell samt kopplingen mellan makt och kunskap. 

Utifrån respektive tema har tre huvudfrågor med mer specifika underfrågor utarbetas. 

Sammantaget utgör frågorna ett frågebatteri som ställs mot materialet. Frågorna fungerar 

således som ett slags förhandsdefinierade analysredskap. På så vis skapas en konkret och 

                                                
128 Esasaisson et al. 2017: 211. 
129 Holmblad Brunsson 2009: 75. 
130 jfr Holmblad Brunsson 2009: 68f; 74f. 
131 2008 i Prior 2014: 5. 
132 Esasaisson et al. 2017: 22f.  
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användbar struktur för närläsning av materialet samtidigt som strukturen är förankrad i det 

teoretiska ramverket.133 Frågebatteriet består av följande frågor:  

i.   I vilken utsträckning kopplas genus samman med andra analyskategorier? 

o   Med vilka analyskategorier sammankopplas genus?  

o   Vilka analyskategorier förkommer utan att sammankopplas med genus?   

ii.   På vilka sätt kopplas genus samman med andra analyskategorier?  

o   Hur beskrivs relationen mellan genus och andra analyskategorier – i motsättning till 

varandra, som tillägg till varandra, som ömsesidigt konstituerande och/eller så som 

skapandes nya förhållanden om makt?  

iii.   Var placeras analytiskt fokus?  

o   Hur beskrivs individer och grupper – som identitetsbärare, tillhörande 

grupper/kategorier, som involverade i maktprocesser eller maktsystem?  

o   Hur beskrivs individer och gruppers överordning/underordning i form av 

privilegier/brist på resurser eller maktmissbruk/utsatthet?  

Med frågorna om ’andra analyskategorier’ åsyftas klass, ålder, etnicitet, religion, 

funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet, geografisk belägenhet samt flykt. 

Analyskategorin flykt avser människors livsförhållanden, som på intern eller extern flykt, 

boendes i ett värdsamhälle för människor på flykt. Kategorin om geografisk belägenhet avser 

människors hemvist på landsbygd, i stad, i centrum eller utkanten av en stad. I kategorin klass 

ingår förhållanden om ekonomi, arbete och utbildning. Dessa analyskategorier ses som 

relevanta då de framkommer i materialet som betydelsefulla för förståelsen om människors 

livsvillkor och makt över sina liv.134. 

Analysprocessen påbörjas med en närläsning av materialet utefter strukturen i frågebatteriet. 

Närläsningen upprepas flera gånger för att stärka tillförlitligheten, motverka risken för att 

missa visst innehåll och underlätta för det kritiska resonerandet kring mina tolkningar.135 

Under närläsningen uppmärksammas mönster, egendomligheter, likheter och olikheter, 

typiska och atypiska skrivningar136. Jag sorterar och strukturerar materialet genom att markera 

samt flytta över relevant innehåll till arbetsdokument. Varje huvudfråga i frågebatteriet har en 

egen färgmarkering och ett eget arbetsdokument. Med arbetsdokumenten och underlagen i sin 
                                                
133 Esasaisson et al. 2017: 216.  
134 En analyskategori som återfinns i Sidas skrivningar om ambitionen om intersektionalitet är ’kultur’ 
Trots att kategorin skulle kunna motiveras utifrån att Sida själva nämner den, så ses ’kultur’ här som ett för 
vagt och ospecificerat begrepp för att inkluderas med enkelhet. Sida 2015a: 1. 
135 Esasaisson et al. 2017: 229.  
136 jfr Holmblad Brunsson 2009: 59–63. 
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helhet söker jag tolka delarna utifrån helheten och vice versa137. Utifrån ’svaren’ på 

frågebatteriet utvecklar jag en mer kritisk analys med grund i feministisk och intersektionell 

teoribildning.  Med den kritiska analysen vill jag fördjupa förståelse av den transformativa 

potentialen i Sidas användning av intersektionalitet. Härigenom möjliggörs ett svar på 

studiens andra forskningsfråga om hur Sidas användning av intersektionalitet kan sägas 

utmana eller befästa olika maktordningar.  

5.   Undersökning och analys  
I det här kapitlet undersöks och analyseras Sidas användning av intersektionalitet och 

användningens transformativa potential. Kapitlet struktureras efter analysmodellens teman där 

heterogena genuskategorier, dynamiskt samspel och relationell makt granskas i tur och 

ordning. Sökljuset är satt mot Sidas underlag till nya biståndsstrategier. Samtidigt vill jag 

belysa användningen av intersektionalitet i relation till Sidas ambitioner om detsamma och 

därför inleds varje tematiskt avsnitt med de ambitioner som relaterar till temat i fråga.  

5.1.   Heterogena genuskategorier  
Det första temat behandlar genuskategoriers heterogenitet och komplexitet. I Sidas 

verktygsdokument för myndighetens jämställdhetsanalyser beskrivs att dessa analyser syftar 

till att tydliggöra ”the differences between and among women, men, girls and boys”138. 

Skrivningen indikerar en ambition att gå bortom föreställningen om ’kvinnor’ och ’män’ som 

enhetliga genuskategorier, att uppmärksamma mångfalden inom respektive (genus)kategori. 

Sida klargör att ’andra analyskategorier’ än genus ska ingå i en jämställdhetsanalys men är 

mer svepande i sina skrivningar angående vilka dessa kategorier ska vara. En skrivning som 

ändå specificerar bland olika analyskategorier lyder:  

A gender analysis should include social variables such as ethnicity, culture, age and 

social class. It may also include sexual orientation.139 

Genom att särskilja vilka kategorier som ’ska’ respektive ’kan’ inkluderas, framstår det som 

mindre prioriterat att inkludera sexuell läggning än exempelvis etnicitet. Så hur framkommer 

denna tänkbara prioritering i underlagen till nya biståndsstrategier? Vilka analyskategorier 

kopplar Sida samman med genus? 

                                                
137 Esiassson et al. 2017: 230. 
138 Sida 2015a: 1, min kursivering. 
139 Sida 2015a: 1; 2015b: 2.  
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5.1.1.   Fragmentering 
I underlagen sammankopplas genuskategorierna ’kvinna’ och ’man’ till samtliga 

analyskategorier men variationen är stor gällande i vilken utsträckning olika analyskategorier 

förekommer. Den kategori som genus oftast sammankopplas med är ålder och då framförallt i 

termer av ’flickor’ och ’pojkar’. Andra vanligt förekommande analyskategorier som kopplas 

till genus är klass, etnicitet och geografisk belägenhet.140 Exempelvis skriver Sida följande 

om genus, ålder och geografisk belägenhet i underlaget för Burkina Faso:  

Ett ytterligare steg i att fördjupa, bredda och stärka demokratin är att flickor och pojkar, 

kvinnor och män, inte minst från landsbygd och i marginaliserade delar av landet, får 

större kunskap om sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter, liksom bättre 

möjligheter att göra sin röst hörd och utkräva ansvar.141 

Kopplingar till klass, etnicitet och geografisk belägenhet görs oftare när det gäller ’kvinnor’ 

och/eller ’flickor’ än ’män’ och/eller ’pojkar’. Analyskategorierna religion och förflyttning 

förekommer tillsammans med genus i lägre utsträckning och då ofta tillsammans med 

’kvinnor’ och ’män’ samtidigt. I enbart ett fåtal fall förekommer funktionsvariation, sexuell 

läggning eller könsidentitet i sammanhang där också genus förekommer. I underlagen för Irak 

respektive Burkina Faso nämns varken funktionsvariation, sexuell läggning eller könsidentitet  

överhuvudtaget.142  

Det går följaktligen att konstatera att vissa former av förtryck uppmärksammas oftare än 

andra i Sidas underlag till nya biståndsstrategier. Utsatthet på grund av funktionsvariation, 

sexuell läggning eller könsidentitet framkommer som lägre prioriterat än utsatthet utifrån 

ålder, klass eller etnicitet. Enligt Crenshaw143 blir en politik som uppmärksammar flera 

former av förtryck var för sig otillräcklig, då den kvalitativt annorlunda utsattheten som 

återfinns i samspelet mellan förtryck inte adresseras. Då Sidas uppmärksammar olika former 

av förtryck mer sällan, riskeras vissa individer och gruppers upplevelser av intersektionell 

utsatthet att förbises. Exempelvis riskerar kvinnosubjekt som överskrider hetero- och/eller 

funktionsnormens ramar och som upplever ett samspel av dessa former av förtryck att ’falla 

mellan stolarna’ i Sidas analyser av utsatthet. Förståelsen av människors samlade upplevelse 

                                                
140 Sida 2016b, 2017b, 2017c, 2017d. 
141 Sida 2017c: 9f.  
142 Sida 2016b, 2017b, 2017c, 2017d. 
143 1991: 1252. 



 
 

29 

av samspelet mellan olika maktordningar riskeras att bli ofullständig. Således kan sägas att 

det är förståelsen av utsatthet, istället för biståndsbudgeten, som riskerar att bli fragmenterad.  

Den varierande hänsynen till olika maktdimensioner aktualiserar problematiken om en 

identitetspolitik där olika former av förtryck tvingas tävla mot varandra i ett slags ’Oppression 

Olympics’144. I underlaget för Myanmar följer skrivningar om olika utsatta grupper efter 

varandra, och den gemensamma nämnaren framgår vara just utsatthet och underordning: 

Våld, trakasserier och förnedring är t ex en del av HBTQ-personers vardag. Personer med 

funktionsnedsättning lever ofta i social exkludering och upplever diskriminering. Kvinnor 

utesluts i många fall systematiskt från beslutsfattande.145 

Skrivningar likt denna kan motiveras utifrån en vilja att erkänna maktobalanser och de 

ojämlika positioner de genererar. Men då skrivningarna sammanför dessa olika former av 

förtryck vars gemensamma nämnare är den förtryckta positionen och samtidigt radar upp 

dem skapas en föreställning av dessa subjektspositioner som på förhand underordnade och 

samtidigt isolerade från varandra. Avgränsningen mellan de olika formerna av förtryck 

indikerar att de står som i motsättning till varandra, snarare än att de är förenade i en kamp 

om frigörelse146. Det framstår som om de olika utsatta subjektspositionerna befinner sig i ett 

konkurrensutsatt sammanhang, att de möter varandra i en tävling om politiskt erkännande, 

prioritering och resurser. Flera gånger återger Sida ett uppradande av olika utsatta 

subjektspositioner som jag menar riskerar att falla in i denna fallgrop. Författaren och 

aktivisten Elizabeth Martinez147 menar att när olika former av förtryck framställs så som i 

tävlan mot varandra riskerar de övergripande systemen om stratifiering att lämnas intakta. På 

ett liknande vis kan Sidas skrivningar försvåra ett utmanande av de ojämlika 

maktordningarna.   

Vidare kan skildringen och ’erkännandet’ av den enskilde utsatta gruppen som ’olik’ riskera 

att performativt ’göra’ denna grupp o(jäm)lik148. Att lyfta fram ’HBTQ-personer’ i syfte att ge 

denna grupp frihet från förtryck kan riskera att befästa ojämlikheten mellan normativ och 

avvikande sexualitet och könsidentitet. Detta då själva särskiljandet mellan vad som är 

normativt respektive avvikande – den mekanism som de ojämlikt värderande systemen vilar 

                                                
144 Martinez 1993, Hancock 2011: 3f.  
145 Sida 2017c: 8.  
146 Shaw 2004: 21 i Squires 2007: 162.  
147 1993, se även Hancock 2007: 68.  
148 jfr Butler 1988: 527f.  
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vid – upprätthålls.149 I underlagen för Guatemala och Myanmar nämns ’HBT(Q)-personer’ i 

diskussioner om mänskliga rättigheter och demokrati, så som:  

Staten skyddar inte heller sexuella och reproduktiva rättigheter, HBTQ-personers 

rättigheter, funktionshindrades rättigheter eller urbefolkningarnas markrättigheter, minst 

av allt urfolkskvinnornas.150 

Ett starkare civilsamhälle håller dock på att växa fram där många aktivister – inklusive 

kvinnor, personer som säljer sex, HBT-personer och ungdomar – tar en ökad plats.151 

I skrivningarna ’läggs’ olika underordnade, utsatta grupper ’till varandra’. Tillsammans 

bekräftar de och förstärker varandras ’olikhet’ och ’avvikande’ från normen. Denna 

kategorisering tenderar således att bli en performativ sortering av vilka slags subjekt som 

representerar ’maktlöshet’152.  

I ovanstående utdrag från underlaget för Myanmar nämns ’personer som säljer sex’ 

tillsammans med grupper som kvinnor, HBT-personer och ungdomar. Samtliga framgår ha 

begränsade möjlighet att vara en del av civilsamhället. Skrivningen indikerar ett samband 

mellan de olika grupperna. Det antyds att ’personer som säljer sex’ är en enligt allmän 

uppfattning tydligt definierad grupp, så som att gruppen utgör en marginaliserad identitet 

bland andra. När gruppen på detta oproblematiska vis presenteras som ’på förhand given’ 

finns ont om utrymme för en spegling eller analys av grunden till att vissa personer tvingas 

sälja sex153. Skrivningen osynliggör hur handlingen att (tvingas) sälja sex sker i ett 

sammanhang av relationellt skapade strukturer om ojämlikhet. Den utsatthet och maktlöshet 

som ’personer som säljer sex’ erfar framställs i Sidas skrivning mer handla om individers 

identitet än om vilka livsförhållanden som skapats socialt och strukturellt i individens 

samhälle. Detta kan tänkas påverka vilken förändring som ses nödvändig för att eliminera 

utsattheten154. Med ett fokus på identiteten blir det svårt att exempelvis kritisera ett 

kapitalistiskt system där majoriteten ges liten möjlighet att påverka sin ekonomiska trygghet, 

eller ett patriarkalt system där vissa kroppar inte erkänns samma integritet som andra, och 

vidare hur dessa system ger varandra bäring. Istället riskerar problemet med identiteters 

                                                
149 Butler 1988: 524, jfr Dhamoon 2011: 233. 
150 Sida 2016b: 12. 
151 Sida 2017c: 9. 
152 jfr Mohanty 2007. 
153 jfr Eveline & Bacchi 2005. 
154 jfr Dhamoon 2011: 234. 
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utsatthet att framställas som ett problem hos individen och i förlängningen, upp till individen 

att lösa155.  

Sida nämner HBT(Q)-personer vid ett fåtal tillfällen och då ofta tillsammans med andra icke-

normativa identitetspositioner. Inte i någon av Sidas många skrivningar om ’kvinnor’ och 

’män’, inkluderas andra könsidentiteter. Analysen begränsas till ett fåtal, kortfattande 

referenser till HBT(Q)-personer. Sidas användning av mekanismen som särskiljer mellan 

norm/avvikande visar att ett intersektionellt ”överskridande av de skiljelinjer som skapats 

utifrån kategorier” inte appliceras156. Genom att inte praktisera en mer relationell, dynamisk, 

komplex och mindre normativ förståelse kring frågor om genus, sexualitet och (köns)identitet 

i underlagen så riskerar Sida att istället befästa normer om manlig, heterosexuell och binära 

könsidentiteters överordnad. Jag menar att denna analys av HBT(Q)-personer dels tenderar att 

fixera vissa identitetspositioner som avvikande, men också att upptagenheten vid HBTQ som 

en identitet begränsar möjligheterna till förändring av de övergripande, ojämlika 

maktförhållandena157.  

Utöver att tala om ’HBTQ’ som en identitetsposition, skriver Sida att ’arbete gällande 

värderingsförändringar’ kan ske genom systematisk integrering:  

[O]rganisationer i det civila samhället bör också engageras i högre grad för arbete 

gällande värderingsförändringar, även gällande HBTQ-personers rättigheter, 

funktionshindrades rättigheter, ökad jämställdhet, och involvering av män i förebyggande 

av sexuellt och könsrelaterat våld. Sverige kan stödja detta dels genom ’mainstreaming’ i 

alla insatser, dels genom specifika insatser.158  

Samtidigt finns inte en sådan systematisk integrering av icke-normativa värderingar av genus, 

sexualitet och identitet i det underlag som förespråkar ’mainstreaming’ som metod. Istället 

beskrivs exempelvis ’kvinnor’ och ’män’ genomgående som binära och uteslutande 

könskategorier. Även om Sida förespråkar förändring för jämlikhet, tenderar myndighetens 

skrivningar, så som här framkommer, att befästa idéer om människors o(jäm)likhet. 

Genuskategorierna ’man’ och ’kvinna’ framkommer oftast inte som heterogena, inrymmandes 

olikheter och mångfald – utan istället diskuteras normavvikelser ofta avskilt.  

                                                
155 de los Reyes & Mulinari 2005: 129. 
156 Freidenvall 2016: 14.  
157 jfr Martinez 1993 i Hancock 2007: 68. 
158 Sida 2016b: 27.  
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5.1.2.   Strategisk ansats 
’Flickor’ och ’pojkar’ är identiteter som är tydligt återkommande i samtliga underlag och i 

olika sammanhang. ’Flickor och pojkar’ omnämns i mycket stor utsträckning, ofta 

tillsammans med ’kvinnor och män’. I underlagen görs hänvisningar till ålder nästintill 

uteslutande dessa i termer som särskiljer vuxna och barn.159 Hur kommer sig detta fokus? Att 

tala om ’kvinnor och män’ istället för könsneutrala ’människor’, ’arbetare’ eller ’medborgare’ 

är ett väletablerat tillvägagångssätt inom jämställdhetsintegrering. Genom att ’beköna’ de 

skrivningar (och könsdisaggregera den statistik) som styr, implementerar, följer upp och 

utvärderar politiken så ämnas skillnaderna mellan kvinnor och män synliggöras och 

adresseras160. I Sidas verktygsdokument rekommenderas att också tala om ’flickor och pojkar’ 

utöver ’kvinnor och män’161 och myndighetens användning av ett ’bekönat’ språk kan alltså 

ses som specificerad till att inkludera både vuxna och barn. Jag tolkar därför underlagens 

sammankoppling mellan genus och ’ålder’ i ljuset av Sidas egna rekommendation av ett språk 

som synliggör såväl kön som barn/vuxna.  

Det innebär en slags strategisk och politisk prioritering av ’ålder’ som en särskilt betydelsefull 

maktdimension. Valet av att uppmärka barn gentemot vuxna kan ses som en politisk 

prioritering grundad i det ’rättighetsperspektiv’ som innebär att mänskliga rättigheter och 

demokrati ska ses som grundläggande för utveckling och styrande för Sidas arbete, och vilket 

inkluderar ett barnrättsperspektiv. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheternas 

universalitet kan en tänka att lyhördheten inför kontextuell variation – gällande ålder i detta 

fall – får stå tillbaka.  

Som Hankivsky162 påpekat, är en risk med det strategiska angreppsättet att identiteter och 

maktordningar antas fungera på ett visst sätt redan innan den kontextspecifika analysen 

påbörjats. När vissa former av maktlöshet återkommer i liknande sammansättningar tenderar 

dessa att bemötas med viss förväntan om deras funktion163. Sidas strategiska särskiljande 

mellan barn/vuxna kan tänkas generera och förstärka statiska generaliseringar om ’barns’ 

respektive ’vuxnas’ situation, behov och prioriteringar som olika från varandra men som lika 

                                                
159 Sida 2016b, 2017b, 2017c, 2017d.  
160 Almén 2016: 10.  
161 Sida 2015a: 2. 
162 2005: 993. 
163 jfr Mohanty 2007.  
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inom respektive grupp. Denna uppställda dikotomi utesluter, likt man/kvinna, alternativa 

positioneringar inom samma maktdimension164.  

Samtidigt som utsattheten hos ’flickor’ och ’pojkar’ adresseras upprepade gånger nämns inte 

någon gång äldre kvinnors eller mäns upplevelser och erfarenheter av utsatthet. I underlaget 

för Burkina Faso beskrivs däremot äldre kvinnor inneha mer makt än kvinnor i andra åldrar:  

Kvinnors deltagande i beslutsfattande är lågt; i beslut som påverkar dem själva, på 

hushållsnivå och i formella sammanhang. Äldre kvinnor har större möjlighet att delta i 

beslutsfattande på lokal nivå på grund av erfarenhet att upprätthålla den sociala 

sammanhållningen.165 

Möjligheterna för dessa kvinnor att aktivt delta och påverka beslutsfattandet kan däremot ses 

som begränsade i och med att acceptansen för deltagandet bygger på ett ’upprättande av den 

sociala sammanhållningen’. Om kvinnorna förväntas värna om gruppens eller samhällets 

enighet, finns det lite utrymme att uttrycka åsikter som innebär en konflikt mellan det är som 

och borde vara. Kvinnornas möjligheter att påverka politiken och verka för förändring 

framstår således som små.  

Den dominerande frånvaron av äldre kan ses i ljuset av den uppställda dikotomin mellan 

barn/vuxen. Förståelsen för utsatthet som grundas i ålder blir härigenom lätt begränsad då den 

generaliseras till att tillhöra barnet. Även om genuskategorierna blir något mer heterogena 

med särskiljandet mellan barn/vuxna, så upprätthålls dikotomier som man/kvinna och 

barn/vuxen. Dessa dikotomier undergräver maktdimensionernas komplexitet och den 

intersektionella förståelsen av utsatthet166. Exempelvis osynliggörs den utsatthet som en äldre 

människa kan erfara eller de privilegier som barn kan erhålla.  

Vidare menar Hancock167 att en strategisk ansats som inte möter kontexten med öppenhet 

riskerar att osynliggöra andra betydelsefulla maktdimensioner. I relation till diskussionen 

ovan, sker Sidas belysning av subjekt som barn/vuxna och män/kvinnor samtidigt som 

subjektens sexualitet, könsidentitet och funktionsvariation undanskyms. När vissa former av 

förtryck tenderar att osynliggöras, riskerar förståelsen av utsatthet att bli fragmenterad och 

ofullständig.  

                                                
164 jfr Yuval-Davis 2006: 200f.  
165 Sida 2017d: 15. 
166 Lykke 2011: 213; Yuval-Davis 2006: 200f; Brah & Phoenix 2004 i Davis 2008: 71.  
167 2007: 64. 
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5.1.3.   Fixering  
I underlaget för Guatemala riktas ett tydligt fokus mot gruppen ’fattiga kvinnor från 

urfolken’168. Skrivningarna aktualiserar vad juristen Patricia A. Monture169 kallar 

’treenigheten’ mellan etnicitet, klass och genus. Sammansättningen av dessa tre har blivit 

särskilt väl erkänd i feministiska analyser av multipelt och intersektionellt förtryck170. På ett 

sätt kan treenigheten möjliggöra en mer komplex skildring av gruppen ’kvinnor’. Men i och 

med att just dessa tre maktdimensioner har belysts som betydelsefulla så uppstår risken att en 

intersektionell analys utgår ifrån denna treenighet mer eller mindre oreflekterat. Andra 

betydelsefulla grunder för förtryck och samspelet med de system som genererar förtrycken 

riskeras att osynliggöras samtidigt som förståelsen för hur treenighetens förtryck fungerar 

stabiliseras i en statisk och mindre kontextuellt lyhörd föreställning.171 Många gånger 

innehåller dock Sidas skrivningar om etnicitet, klass och genus också ålder som en 

analyskategori. Genom att inte endast tala om ’kvinnors’, utan också om ’flickors’, situation 

utifrån deras etnicitet och ekonomiska situation så kan analysen ses som mer komplex och 

mindre som en oreflekterad, rutinmässig applicering av treenighetens mall. Treenighetens 

inneboende problem skulle möjligen kunna undvikas genom att identiteten ’flickor’ läggs till i 

Sidas skrivningar. Men när ålder benämns i termer av en tydlig identitet – identiteten ’flicka’, 

eller ’flickor’ som grupp – finns risken att denna identitet tolkas som en enhetlig och statisk 

grupp i sig och problematiken skulle således kvarstå.  

De analyskategorier som förekommer i störst utsträckning i Sidas underlag – och som därför 

kan ses som Sidas version av en egen ’treenighet’ – är ålder, klass och genus. De typiska 

skrivningar som görs om ålder, klass och genus beskriver ’fattiga kvinnor och flickor’, 

kvinnor utan tillgång till lönearbete och flickor utan tillgång till utbildning.172 Mohanty173 

skriver, som tidigare nämnts, om den västerländska feminismens generalisering av ’kvinnan i 

tredje världen’. Hon menar att feminismen i ’den första världen’ kontinuerligt återskapar 

föreställningar om ’kvinnan i den tredje världen’ som oundvikligt underordnad, osjälvständig 

och beroende. Härigenom blir alternativa berättelser om kvinnors levnadsförhållanden 

avvisade. Dessa framstår som oförenliga med föreställningen om ’kvinnan i tredje världen’ 

                                                
168 Sida 2016b. 
169 2007: 199 i Dhamoon 2011: 234.  
170 Davis 2008: 73.  
171 Dhamoon 2011: 234, Lykke 2011: 213. 
172 Sida 2016b, 2017b, 2017c, 2017d. 
173 2007. 



 
 

35 

som identitet eller grupp.174 Den analys som görs bemöter således inte maktförhållanden som 

komplexa. I relation till Mohanty vill jag återkoppla till att Sidas typiska användning av ålder, 

klass och genus är en skildring framförallt om utsatthet och underordning. Underlagen 

skildrar få alternativa berättelser. Detta riskerar att ’kvinnor och flickor i det svenska 

utvecklingssamarbetets samarbetsländer’ skildras med hjälp av generaliseringar där de fixeras 

vid underordning. Det riskerar att bli som om ’gruppen’ förutsätts vara underordnad redan 

innan de människor som utgör gruppen har ’gått på den (kontextspecifika) sociala scenen’ där 

makt ’görs’ och maktförhållanden konstitueras175. Utifrån ett postkolonialt feministiskt 

perspektiv skulle Sidas produktion av en sådan här generalisering framstå som ’användbar’ 

för den överordnade ’första världen’ eftersom den möjliggör en självbild av Sverige som ett 

jämställt land utan konflikt mellan kvinnor, män, flickor och pojkar – eller mellan normativa 

och avvikande könsidentiteter.  

En sådan här fixering innebär samma en problematik, som tidigare diskuterades, om att 

’erkännandet’ av ojämlikhet riskerar att naturalisera de skiljelinjer som ojämlikheten utgår 

ifrån. Problematiken är klassisk inom feministisk teori. Å ena sidan kan feminismen inte nå 

bortom könsmaktsordningen om den själv medverkar i den socialt konstruerade 

avgränsningen mellan genuskategorier176. Å andra sidan kan själva begreppet ’kvinnor’ och 

synliggörandet av kvinnors ojämlika livsvillkor ses som ”en förutsättning för kvinnopolitiskt 

handlande”177. Styrkan i intersektionalitetsbegreppet kan sägas ligga i hur strukturalismens 

klargörande av skillnader och poststrukturalismens dekonstruktion av uppdragna skiljelinjer 

binds samman178. Mohanty179 konkretiserar detta genom att förespråka applicerandet av 

’känsliga generaliseringar’ av identiteter och samhällsgrupper. Utmärkande för denna typ av 

generaliseringar är tydlig medvetenhet om och kritiska förhållningssätt till den egna 

positioneringen och dess privilegier. Det kan liknas vid hur Spivak180 synliggör hur ojämlika 

villkoren att tala om ojämlikhet är, och att det därför blir nödvändigt för den överordnade att 

’avlära privilegier’ för att förstå den underordnade. Både Spivak och Mohanty kan tolkas 

uppmuntra den överordnade att bli medveten om sin egna överordning. Samtidigt som ’den 

första världen’, Sverige och Sida söker förstår utsatthet ur ett överordnat perspektiv, besitter 

                                                
174 ibid: 54ff. 
175 jfr Mohanty 2007: 41; 53. 
176 jfr Butler 1988. 
177 Åse & Wendt 1996: 34.  
178 Davis 2008: 73.  
179 2007: 129.  
180 2010. 
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de den priviligierade positionen att definiera själva innebörden av utsatthet. Jag menar att 

Sidas användningen av dikotomin barn/vuxen gör det svårt att behålla komplexiteten i 

förståelsen av utsatthet och att den bidrar till att generaliseringen av ’kvinnor och flickor i det 

svenska utvecklingssamarbetets samarbetsländer’ blir mer kraftig än känslig. 

I Sidas underlag framkommer en slags alternativ berättelse som inte sammankopplar kvinnor 

och flickor med underordning utan med aktörskap. Dessa undantag framkommer framförallt i 

sammanhang om ekonomi respektive fred och säkerhet: 

Det finns också en stor outnyttjad utvecklingspotential i Guatemala så länge kvinnor inte 

deltar på arbetsmarknaden eller inom politiken i lika hög grad som män.181 

Det kommer krävas riktade insatser inom jämställdhetsområdet för att exempelvis stärka 

kvinnor som aktörer för fred och säkerhet.182 

När kvinnor skildras som aktörer i och med deras ’delaktighet i arbetsmarknaden och 

politiken’ och ’för fred och säkerhet’ kan erkännandet av kvinnor som politiska subjekt ses 

som villkorad deras bidrag till överordnade värden om (kostnads)effektivitet, demokrati, fred 

och (traditionell) säkerhet. När jämställdheten vilar på nyttoargument, istället för 

rättviseargument, riskerar essentialistiska föreställningar ’kvinnor’ som grupp att förstärkas 

och kvinnors heterogenitet undanskyms.183 Vidare innebär ofta nyttoargumenten ett 

upprätthållande av andra maktordningar. En beskrivning av kvinnor som en outnyttjad resurs 

för ekonomisk tillväxt legitimerar exempelvis kapitalismen, istället för att se denna 

ekonomiska struktur som samverkande med manlig överordning. Jag menar därför att dessa 

alternativa berättelser inte bidrar till en mer feministisk och intersektionell analys om 

heterogena och komplexa genuskategorier.  

Sammanfattningsvis framkommer tre mönster på temat heterogena genuskategorier i 

underlagen: fragmentering av förståelsen av förtryck, strategisk ansats gällande särskiljandet 

mellan barn/vuxna, samt fixering vid analyskategorierna ålder, klass och genus. Mönstren 

visar att Sidas jämställdhetsanalyser delvis utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv. Vid flera 

tillfällen riskerar maktordningar att befästas snarare än att utmanas.  

                                                
181 Sida 2016b: 10. 
182 Sida 2017b: 15.  
183 Squires 2007: 90. 
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5.2.   Dynamiskt samspel  
I detta andra tema diskuteras relationen mellan olika former av utsatthet. I Sidas 

verktygsdokument för jämställdhetsanalyser står att olika former av förtryck ”do not act 

independently but interact and shape one another”184. Det kan ses som en ambition att förstå 

makt utefter en intersektionell, till skillnad från additiv, ansats. Feministiska forskare påpekar 

att uttrycken för en additiv eller intersektionell analys av makt i praktiken kan tänkas vara 

mindre idealtypiska. Statsvetaren Andrea Krizsan et al.185 menar att uttrycken mer ofta 

återfinns någonstans mittemellan den additiva och den intersektionella analysen.  

Sidas ambitioner om kontextprecision kan synliggöras genom verktygsdokumentets 

återkommande referenser till ’den givna kontexten’. Sida skriver att en jämställdhetsanalys 

”highlights the differences between and among women, men, girls and boys in terms of their 

relative distribution of resources, opportunities, constraints and power in a given context”186. 

Vidare betonas vikten av att vara specifik, i en mer generell mening:  

Be as specific as possible. […] The more concise and focused the answers are, the more 

useful they will be. […] Avoid wording such as ‘gender should be considered’ – no one, 

not even you, will know what is required or prescribed by this recommendation. Be 

specific.187 

Så hur efterlevs dessa ambitioner i underlagen till nya strategier? Hur framkommer relationen 

mellan olika former av förtryck? 

5.2.1.   Konkurrerande maktordningar 
I underlaget för Burkina Faso resonerar Sida kring situationen för ’de mest utsatta’ 

människorna i landet: 

Bland de mest utsatta finns undernärda barn, människor som lever i livsmedelsotrygghet 

och flyktingar (interna eller från grannländerna) i behov av humanitärt stöd och åter på 

landsbygden, framför allt i de norra och östra delarna av landet samt på den tätbefolkade 

centralplatån.188 

                                                
184 Sida 2015a: 4. 
185 2012: 20.  
186 Sida 2015a: 1. 
187 ibid: 2. 
188 Sida 2017d: 20.  
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En beskrivning av ’barn’ och ’flyktingar’ så som två olika identiteter ger uttryck för att 

utsatthet begripliggörs med hjälp av ett åtskiljande bland utsatthetens olika former. Det 

indikeras att grunderna kan skiljas åt; att utsattheten av att leva på flykt går att särskilja från 

utsattheten av att vara ung eller av att leva i ekonomisk (livsmedels)otrygghet. Vidare 

indikeras att grunderna för utsatthet är åtskilda och utan interaktion i och med att exempelvis 

’barn’ och ’flyktingar’ presenteras som separata identiteter – trots att det kan finns barn som 

tvingas fly eller flyktingar som också är barn. Underlaget innehåller inga skrivningar om hur 

förhållandena för barn och flyktingar hör samman, påverkar varandra eller hur situationen för 

barn på flykt ser ut. Det här återger en additiv analys av skillnader och makt; en analys där 

former av utsatthet behandlas var och en för sig. Identitetspositionerna betraktas som 

isolerade enheter grundade i system som ses vara ”av varandra oberoende”189. Enligt 

Crenshaw skulle följden bli att ’barn på flykt’ osynliggörs och förvisas ”till en plats som inte 

kan ges röst”190.  

Vidare tenderar identiteterna att ställas i motsättning till varandra. De ’mest utsatta’ indikeras 

vara barn och människor på flykt, men inte vid något tillfälle i underlaget nämns situationen 

för, behoven hos eller arbetet med ’barn på flykt’ utan istället behandlas de olika formerna av 

otrygghet som om de var ömsesidigt uteslutande. En motsättning mellan olika former av 

utsatthet kan, som Lykke191 skriver, riskera reduktionism av utsatthet; att ge en förenklad 

förståelse om individers och gruppers upplevelser av otrygghet. Motsättningen är oförenlig 

med intersektionalitet då den bygger på premissen om att vissa identitetsdimensioner skulle 

gå att avsäga sig eller att vissa maktdimensioner skulle vara möjliga att ’lägga åt sidan’.  

Jag menar att den skildring av utsatthet som återfinns i utdraget ovan är särskilt intressant i 

och med att skrivningen uttalar sig om ’de mest utsatta’. Då skrivningen gör ett slags anspråk 

på att redogöra för Sidas samlade bedömning, eller avvägda tolkning, av den utsatthet som 

upplevs av befolkningen, blir det talande att olika former av utsatthet skildras som om 

isolerade från varandra, på ett tydligt icke-intersektionellt vis. Då nära hälften av Burkina 

Fasos befolkning är under 14 år192 framstår skrivningen om ’barn’ som grupp som särskilt 

generaliserade.  

                                                
189 Lykke 2005b: 10. 
190 Crenshaw 1995: 357 i Lykke 2005b: 10. 
191 2005b: 10.  
192 Sida 2017d: 20. 
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I Sidas underlag återkommer skrivningar i stil med utdraget ovan ofta. Särskilt ofta framstår 

genus och etnicitet som två ömsesidigt uteslutande kategorier, som skrivningar om ”kvinnor 

och vissa etniska grupper”193 eller ”kvinnor och etniska minoriteter”194. Den etniska 

tillhörigheten framställs som en mer bestämd identitet än exempelvis den socioekonomiska 

tillhörigheten, vilken i större utsträckning uttrycks i termer av ett tillfälligt och dynamiskt 

’görande’. Det här synliggör hur fokus på ”fixed, oppositional categories”, istället för ”living, 

unfinished and uncertain processes”195 inte lika lätt öppnar upp för förståelser om makten som 

relationell, dynamisk och komplex. Här blir det också tydligt hur en intersektionell förståelse 

framkommer gå på tvären med det dominerande tankesättet inom traditionell politik och 

byråkrati, vilket Krizsan et al. menar ”tends to strive towards clearcut, mutually exclusive 

classifications”196.  

Underlagen innehåller också många skrivningar om allmänt ’utsatta’ eller ’sårbara grupper’. 

Sida refererar till dessa ensamt eller tillsammans med (andra) analyskategorier.197 Ett exempel 

kan ges från underlaget för Guatemala när Sida resonerar kring olika framtidsscenarier utifrån 

landets politiska kris:  

Det mer negativa scenariot innebär att de traditionella makteliterna lyckas omgruppera 

sig och ta kontrollen över delar av de sociala rörelserna i syfte att upprätthålla sin egen 

makt och därmed fortsätta exkluderingen av kvinnor, urfolk och andra grupper som lever 

i utsatthet.  

En tolkning är att skrivningar som denna innebär ett inkluderande av människor som möter 

andra former av förtryck än enbart könsmaktsordningens respektive rasismens. Men genom 

att inte precisera vilka former av utsatthet som åsyftas så kan formuleringen också generera 

flera olika tolkningar. Otydligheten gör det svårt att se vad som ska följa utav skrivningen. 

När Sida återkommande gånger talar om ’utsatta grupper’ i allmänhet menar jag att analysen 

tenderar att bli generell och svepande. Likt i följande utdrag från underlaget för Burkina Faso, 

lämnar otydliga skrivningar läsaren med en begränsad förståelse av situationen i fråga: 

                                                
193 ibid: 17. 
194 Sida 2017c:12. 
195 Eveline & Bacchi 2005: 500. 
196 Krizsan et al. 2012: 18. 
197 Sida 2016b, 2017b, 2017c, 2017d.  
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Många, särskilt individer och grupper som är utsatta i övrigt, saknar kunskap om vilka 

rättigheter de har och därtill hur de ska kunna hävda dem.198 

Härigenom tenderar den slags utsatthet som faktiskt åsyftas att osynliggöras, varpå det i 

implementeringen blir osäkert om den adresseras. För att knyta an till vilka analyskategorier 

som sammankopplas med genus i Sidas jämställdhetsanalyser så kan vissa former av förtryck 

– funktion, sexualitet och könsidentitet – ses som särskilt utsatta för osynliggörande i 

underlagen. Eftersom dessa former av förtryck inte framkommer som typiska för Sidas 

mångdimensionella förståelse av makt så förstärks marginaliseringen genom att skrivningar 

som eventuellt avser dessa maktordningar inte uttrycker det explicit.  

5.2.2.   Kumulativa maktordningar 
En annan relation mellan olika former av förtryck som framkommer i materialet är den som 

genererar en förstärkt eller särskild utsatthet, så som i underlaget för Burkina Faso: 

Kvinnor är särskilt utsatta. Utöver en grundläggande diskriminering till följd av 

patriarkala normer och traditioner, konstateras en bristande ekonomisk egenmakt för 

kvinnor. De har begränsade tillgångar och resurser för att förebygga, hantera, anpassa och 

återhämta sig från olika typer av chocker och påfrestningar vilket skapar en särskild 

utsatthet.199 

Till skillnad från att ekonomiska och patriarkala system ses som ömsesidigt konstitutiva, 

konstateras kvinnors ekonomiska utsatthet existera utöver den patriarkala ordningen. 

Skrivningen ger uttryck för att olika former av förtryck begripliggörs i tillägg till varandra, 

kumulativt. Till skillnad från analysen ovan där formerna av utsatthet ses som konkurrerande 

så innebär de här formuleringarna ett synliggörande av människors upplevelser av multipel 

utsatthet. Men skrivningar av den här typen också är additiva, då olika former för förtryck 

behandlas som möjliga att separera från varandra.  

Att tala om en ’särskild’ utsatthet påminner om den intersektionella analysens sökljus mot just 

en särskild utsatthet. Men den intersektionellt påvisade särskilda utsattheten är en upplevelse 

där förtrycket är kvalitativt annorlunda än förtrycket från två eller flera maktordningar, så som 

patriarkatet och kapitalismen ovan, endast adderas till varandra. Den särskilda utsatthet som 

Sida beskriver tolkar jag mer som en förstärkt utsatthet, så som en gradökning på en och 
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samma barometer. När situationen för kvinnor och flickor vid andra tillfällen utvecklas så 

beskrivs det enligt en endimensionell förståelse, så som i följande exempel: 

Kvinnor och flickor från de etniska minoriteterna är mer utsatta när det gäller bristen på 

tillgång till hälsa och utbildning.200 

Väldigt få kan läsa och skriva och situationen är än värre för landsbygdens kvinnor och 

flickor till följd av traditionella normer och hierarkiska strukturer.201  

I dessa utdrag framkommer förtrycket mer tydligt som förstärkt, enligt en additiv, kumulativ 

analys. Problemet ur ett intersektionellt perspektiv är att denna analys inte synliggör de sätt på 

vilka könsmaktsordningen är sammanvävd med andra maktordningar, och hur dessa 

konstituerar varandra. Att tala om kvinnor som ’särskilt’ utsatta kan även ses som ett 

performativt olikgörande av kvinnor i relation till män202. Kvinnor och kvinnors maktlöshet 

kopplas samman med det särskilda, det avvikande medan män och mäns överordnad över 

kvinnor antas vara det naturliga och normativa – trots att förhållandena, utifrån en relationell 

förståelse av makt, förutsätter varandra.   

5.2.3.   Samverkande maktordningar 
I underlaget för Guatemala beskrivs hur olika maktdimensioner samverkar med varandra:  

De ojämlika maktförhållandena mellan kvinnor och män samverkar med fattigdomen och 

diskrimineringen av urfolken och leder till att fattiga urfolkskvinnor utsätts för en 

mångdubbel diskriminering och exkludering i den guatemalanska staten och samhället.203  

Denna skrivning följs av mer ingående kontextbaserad skildring av vad denna diskriminering 

och exkludering innebär. Här beskrivs hur situationen för ’fattiga urfolkskvinnor’ är 

annorlunda och sämre än för kvinnor som inte tillhör något av urfolken, bland annat gällande 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vid ett annat tillfälle beskrivs ”(d)en utbredda 

diskrimineringen av kvinnor och rasismen gentemot urfolk, som genomsyrar det 

guatemalanska samhället, drabbar urfolkskvinnor i dubbel bemärkelse.”204 Orsakerna till 

’fattiga urfolkskvinnors’ situation beskrivs bland annat innefatta patriarkala och rasistiska 

                                                
200 Sida 2017c: 7.  
201 Sida 2017d: 15.  
202 jfr Bacchi & Everline 2005. 
203 Sida 2016b: 4.  
204 ibid: 7. 
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värderingar och ogynnsamma socialekonomiska strukturer205. Även om olika system om 

stratifikation beskrivs uppradat, var och ett för sig, så uttrycker Sida att det finns ett samband 

mellan ”de socialekonomiska klyftorna” och ”exkluderingen av kvinnor och urfolk”206. I 

beskrivningar av den bristande respekten för mänskliga rättigheter framhålls att det i landet 

finns ett ”starkt samband mellan bristerna gällande politiska rättigheter, arbetsrättigheter och 

markrättigheter”. 207 Sida redovisar att underlagets förslag bland annat bygger på ”hypotesen 

att det finns en stark koppling mellan kvinnors markrättigheter och deras sexuella och 

produktiva rättigheter”. Mer ingående beskrivs att:  

(a)rvslinje hos männen på fädernet hör historiskt samman med mäns strävan efter kontroll 

över kvinnornas fei1ilitet och sexualitet. Det kan därför antas att när kvinnors 

markrättigheter respekteras kommer detta även att få positiva effekter for deras sexuella 

och reproduktiva rättigheter under förutsättning att det finns tillgång till information och 

preventivmedel.208  

Sida beskriver alltså ’fattiga urfolkskvinnor’ i Guatemala som utsatta för ett slags förtryck 

som genereras av samspelet mellan maktordningar vilket indikerar en intersektionell analys. 

En invändning mot tolkningen skulle kunna vara att Sida fortfarande utgår ifrån att 

subjektspositioner och de maktordningar som styr dem kan hållas isär, då skrivningar 

definierar maktordningar som sexism och rasism som åtskilda. Då en intersektionell analys 

belyser hur maktordningar är ’oupplösliga’ från varandra, framstår det paradoxalt att separera 

dem. Samtidigt kan denna paradox – mellan särskiljande och oupplöslighet, separation och 

sammanlänkning – ses som inrymd i intersektionalitetsbegreppet209. Genom att maktens 

’komponenter’ analytiskt separeras så kan maktens komplexa samspel synliggöras.  

Även om Sida också i detta fall särskiljer mellan maktordningar så framställs relationen dem 

mellan vara ömsesidigt konstituerande och upprätthållande då Sida skriver att patriarkatet, 

rasismen och det ekonomiska systemet samverkar. Här indikeras en mer intra-agerande, till 

skillnad från inter-agerande, relation. Vidare förstärks analysen ur ett intersektionellt 

perspektiv av att Sida mer utförligt beskriver den kontext där system samspelar. Detta 

indikerar att maktordningarnas samspel förutsätts vara komplext och dynamiskt istället för 

enkelt och entydigt. Samspelet förutsätts inte fungera på ett visst sätt, istället förankras dess 
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funktion i den specifika kontexten. Den analys som framkommer i det här fallet tolkas således 

som mer intersektionell än additiv.  

Sammanfattningsvis framkommer tre olika relationer mellan olika förtryck i Sidas underlag 

till nya biståndsstrategier: konkurrens, kumulering och samverkan. Majoriteten av 

skrivningarna visar på en relation om konkurrens eller kumulering, vilket speglar en analys 

som är additiv och endimensionell istället för intersektionell. Det innebär att ett 

intersektionellt angreppssätt till stor del inte appliceras och att maktordningar som mest kan 

problematiseras var för sig. I underlaget för Guatemala finns däremot ett undantag, där 

samspelet mellan flera maktordningar uppmärksammas och kritiskt problematiseras.  

5.3.   Relationell makt  
I det tredje temat diskuteras de analytiska fokus som återfinns i Sidas jämställdhetsanalyser. 

Genom att uppmärksamma Sidas analytiska fokus vill jag fördjupa förståelsen av 

myndighetens användning av intersektionalitet på sätt som möjliggör ett utmanande av 

ojämlika maktstrukturer. Som Davis210 skriver synliggör intersektionalitet på vilka sätt som 

olika maktdimensioner samspelar men också vad samspelet resulterar i. Vilka är Sidas 

ambitioner gällande detta? I verktygsdokumentet för jämställdhetsanalyser skriver Sida fram 

betydelsen av att uppmärksamma utsatthet och utgå ifrån aktörskap:  

Vulnerability and empowerment. A gender analysis highlights specific vulnerabilities 

of women and men, girls and boys. It always has an empowerment perspective, 

highlighting the agency and potential for change in each group.211 

I underlagen för nya biståndsstrategier återfinns samtliga fyra analytiska fokus, men de 

förekommer olika ofta. Hur ser användningen av olika analytiska fokus ut? På vilka sätt 

befästs eller utmanas olika maktordningar av användningen?  

5.3.1.   Identiteter 
Merparten av Sidas skrivningar om genus görs i termer av ’kvinnor’, ’män’, ’flickor’ eller 

’pojkar’. Allra oftast nämns ’kvinnor’ och i något längre grad nämns ’flickor’ ensamt eller 
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tillsammans med ’kvinnor’.212 I strategiunderlaget för Sveriges utvecklingssamarbete med 

Guatemala beskrivs exempelvis att:  

Fattiga kvinnor och flickor från urfolken är den grupp som är mest diskriminerad och har 

minst möjligheter att utöva sina rättigheter.213  

’Män’ eller ’pojkar’ nämns nästintill uteslutande som i motsats till ’kvinnor’ eller ’flickor’, 

eller i sammanhang där samtliga identitetspositioner omnämns, så som i underlaget för 

Burkina Faso: 

De mest sårbara i befolkningen, på landsbygden och framför allt kvinnor och män utan 

läs- och skrivkunnigheter, har därtill en mer begränsad kännedom om sina rättigheter.214  

De flesta skrivningarna görs alltså om ’kvinnor’ och ’flickor’ och ofta handlar det om 

gruppens utsatthet, så som i det här utdraget från underlaget för Irak: 

De kvinnoledda hushållen, till följd av tidigare krig och nuvarande konflikt, tenderar att 

öka i antal. Dessa hushåll uppgår till omkring 10 %. Endast ett par procent av dessa 

kvinnor har tillgång till lönearbete och är därför speciellt utsatta för fattigdom och 

livsmedelsbrist. De utgör dessutom en speciellt missgynnad grupp vad gäller tillgång till 

utbildning, arbetsmarknad, skydd och boende. 215 

De ’kvinnoledda hushållen’ framgår vara en beskrivning av kvinnor som förlorat sina män till 

följd av nationella och internationella konflikter. Jag tolkar att de är kvinnor som då inte 

(längre) står under det manliga förmyndarskapet vilket kvinnor i Irak annars gör, ett 

förmyndarskap som vid ett annat tillfälle i underlaget beskrivs innebära att kvinnor ”måste 

söka godkännande från den manliga förmyndaren för exempelvis utbildning, lönearbete och 

för att införskaffa identitetshandlingar som exempelvis pass.”216 Men istället för att 

skrivningen problematiserar manligt förmyndarskap framställs problemet vara att antalet 

kvinnoledda hushåll – kvinnor i avsaknad av män – ökar.  

Problemet med att dessa kvinnors är speciellt utsatta riskerar att framställas vara att kvinnor 

inte försäkras ett manligt förmyndarskap då (det heterosexuella) hushållet inte är vad det 

brukar. En sådan skrivning riskerar att normalisera patriarkala och heteronormativa idéer som 
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baseras på föreställningar om ’kvinnan som beroende av manligt beskydd’, ’mannen som 

beskyddande av kvinnan’ och den heterosexuella relationen, familjen eller hemmet som ’det 

enda möjliga’217. Skrivningen antyder på så sätt att ojämställdheten är ’på förhand given’ och 

naturlig, istället för att ojämställdheten ses som ett socialt skapat maktförhållande vilket 

skulle kunna vara annorlunda218. Användningen av begreppet hushåll väcker också 

associationer till kopplingen mellan kvinnor och hemmet: den fysiska plats och ’privata’ sfär 

till vilken kvinnor historiskt har förpassats. Jag menar att en sådan koppling mellan å ena 

sidan en subjektsposition och å andra sidan en symbol för subjektets underordning kan, när 

den presenteras utan att problematiseras, fungera normaliserande för föreställningen om 

subjektet som just ’underordnat’.  

Samtidigt som kvinnor beskrivs i avsaknad av män beskrivs hur dessa kvinnor är ’speciellt 

missgynnade’ vad gäller tillgång till ’skydd’. Skrivningar om skydd framkommer i övrigt i 

underlaget då det som tydligast framställs handla om ”att ge skydd till kvinnor och flickors 

som utsätts för sexuellt våld i konflikt”219. Genom att fokusera på den våldsutsatta istället för 

den våldsutövande, tenderar handlingen hos den som är ansvarig för tillståndet av otrygghet 

att undanskymmas. Då utsatthet kopplas nära samman med kvinnor finns en risk om att 

utsattheten framställs som en del av ’det kvinnliga’, som om den vore en fysisk sårbarhet hos 

den kvinnliga kroppen220. Som statsvetarna Maria Jansson och Maud Eduards221 skriver, 

tenderar då kvinnor att framställs som offer, upp till någon annan att beskydda. Då Sida 

beskriver att kvinnor saknar skydd, medan orsaken till otryggheten inte problematiseras, 

menar jag att detta riskerar att befästa patriarkala föreställningar om ’mannen som beskyddare 

av kvinnan’. 

I underlaget för Burkina Faso återfinns två stycken om kvinnor respektive barns utsatthet. 

Män nämns inte förutom i relation till kvinnor, varken som sårbara eller som 

förändringsaktörer.222 I underlaget står att: 

Kvinnor är särskilt utsatta. […] De har begränsade tillgångar och resurser för att 

förebygga, hantera, anpassa och återhämta sig från olika typer av chocker och 

påfrestningar vilket skapar en särskild utsatthet.223 

                                                
217 Mulinari 2010. 
218 jfr Eveline & Bacchi 2005. 
219 Sida 2017d: 18. 
220 Eduards & Jansson 2016: 590; 594f. 
221 ibid: 595. 
222 Sida 2017d. 



 
 

46 

Även om identiteter skiljs ut i syfte att visa på den orättvisa som identiteten möter och för att 

förändra detta, så kan det tydliga urskiljandet av den ofördelaktiga situationen för ’den tredje 

världens’ flickor och kvinnor riskera att framkalla en föreställning där dessa subjekt anses 

som förutbestämt ’sårbara’224. Återigen tenderar användandet av den skiljegörande 

mekanismen att reproducera idéerna hos den skiljegörande och ojämlikt värderande 

maktsystemen225.  

I och med att Sida fokuserar på ’kvinnors’ maktlöshet och utsatthet så kan finns riskeras ett 

’enhetliggörande’ av denna identitetsposition. Monhanty226 menar att när kvinnor gång på 

gång framställs som maktlösa, beroende eller förtryckta så skapas och återskapas en 

föreställning av kvinnor som en homogen grupp. Gruppen ’kvinnor’ binds samman av en 

föreställning om ’ett gemensamt förtryck’ och ”om ’likheten’ i deras förtryck”227. Särskilt 

homogen framställs gruppen ’kvinnor i den tredje världen’ eftersom den ’maktlöshet’ som 

görs kännetecknande för denna grupp görs med hänvisningar till gruppens identitet som både 

’kvinnor’ och som människor i ’tredje världen’228. Då Sida exempelvis skriver om ’fattiga 

kvinnor på landsbygden’ i långt större utsträckning än om ’fattiga män på landsbygden’ så 

förknippas (ekonomisk) maktlöshet mer tydligt till ’kvinnor’ än till ’män’ och identiteten 

’kvinna’ kan förstärks i sin enhetlighet som ’maktlös’. Såldes riskerar kritiken av orsakerna 

till ekonomisk ojämlikhet att utebli, och i förlängningen orsakernas grund i samspelet mellan 

flera olika maktordningar.  

När ’kvinnor i tredje världen’ blir homogent skildrade som ’utsatta’ och ’sårbara’ så riskerar 

varje upprepning av detta att reproducera en redan på förhand bestämd maktposition, ”en 

redan färdig grupp av förtryckta människor”229. I denna förställning försvinner distinktionen 

mellan en identitet och dess tillfälliga, kontextspecifika och sociala status230. Även när 

feministiska eller jämställdhetspolitiska projekt motsätter sig essentialism och synen på 

kvinnor som en grupp med biologiska särdrag, så menar alltså Mohanty att kvinnor som 

grupp tenderar att bli sociologiskt essentialiserad i och med föreställningen av ’likheten’ i 

                                                                                                                                                   
223 ibid: 20. 
224 jfr Eduards & Jansson 2016: 594f.   
225 jfr Dhamoon 2011: 233. 
226 2007.  
227 Mohanty 2007: 38f.  
228 ibid: 55. 
229 ibid: 41. 
230 Dhamoon 2011: 233. 
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patriarkalt förtryck. Att tala om ’kvinnor’ som en homogen (och utsatt) grupp, med ett fokus 

på identiteten ’kvinna’, riskerar således att könsmaktsordningen befästs, istället för utmanas.  

Att uppehålla fokus vid den utsatta och underordnade är enligt Paulson231 en inverterad 

version av samma dualistiska logik som upprätthåller förtrycket. Detta begränsar förståelsen 

för hur heterogena och komplexa subjekt skapas utifrån ett samspel av förtryckande system. 

Istället för att problematisera de normer som särskiljer mellan man/kvinna i en uteslutande 

dikotomi, antas dikotomin mer som på förhand ’given’ än socialt konstruerad232. 

5.3.1.   Kategorier 
Ett fåtal gånger återfinns ett analytiskt fokus på kategorier, så som i underlaget från 

Myanmar: 

Fortfarande står landet inför stora utmaningar vad gäller respekt och skydd av mänskliga 

rättigheter. Flera av dem är kopplade till långtgående diskriminering på grundval av 

etnicitet, religion och kön.233  

Anledningen är inte en explicit begränsning i lagstiftningen utan att kvinnor i praktiken 

möter en mängd olika könsspecifika hinder för att äga mark.234 

Då kategorier endast specificerar maktdimensionen, går det att undvika risken om att 

exkludera vissa upplevelser inom dimensionen. En skrivning om ’människor som möter 

diskriminering på grundval av kön’ inkluderar både de som definierar sig som kvinnor och de 

som inte önskar definiera sig enligt binär könskategorisering. Detta ger, i jämförelse med 

analytiskt fokus på identiteter, en breddning av förståelsen av utsatthet.  

Men den kritik som kan riktas mot användningen av identiteter kan vändas mot användningen 

av kategorier: fortfarande osynliggörs det politiska ’görandet’ av olikheter och 

ojämlikheter235. Med analytiska fokus på identiteter eller kategorier kommer Sida svårligen åt 

de maktstrukturer och normer som kontinuerligt, i det sociala mötet – och i ett ömsesidigt 

konstituerande av varandra – genererar särskilda former av utsatthet236. Både identiteter och 

                                                
231 Paulson 2016: 404.  
232 jfr Eveline & Bacchi 2005: 508. 
233 Sida 2017c: 3, min kursivering. 
234 ibid: 5, min kursivering. 
235 jfr Butler 1988: 527f. 
236 jfr Dhamoon 2011: 234f. 
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kategorier riskerar således, som ovan diskuterats, att leda till en performativ kategorisering 

där själva särskiljandet fungerar som en konstituerande handling.   

5.3.2.   Processer 
Ett analytiskt fokus på processer framkommer vid ett tillfälle. Det gäller Sidas skrivningar om 

’maskulinitetsfrågor’, i en diskussion om förebyggande och skydd mot sexuellt och 

könsbaserat våld i underlaget för Irak: 

Arbete med pojkar, män och maskulinitetsfrågor bör integreras i program i största 

möjliga utsträckning.237  

Arbete med pojkar, män och maskulinitetsfrågor är av central betydelse för att arbeta 

konfliktförebyggande och bör integreras i program och insatser när det bedöms relevant 

och möjligt. 238 

Maskuliteter avser de olika sätt som det manliga sociala könet praktiseras, vilket görs och kan 

göras olika i olika historiska och kulturella sammanhang239. Genom att tala om maskulinitet 

antyds könsmaktsordningen vila på social praktiker, processer, vars mekanismer genererar en 

ojämn (köns)maktordning. Skrivningen följer det angreppsätt som sociologen Joan Eveline & 

statsvetaren Carol L. Bacchi förespråkar, där jämställdhetsintegrering implementeras med ”a 

view of gender as a verb rather than as a noun, so that the focus is on the processes of 

gendering rather than on the static category of ‘gender’”240. Det sociala könet ses som 

performativt, ett görande som kontinuerligt (re)produceras med som också kan ’göras’ 

annorlunda. Härigenom, menar Eveline & Bacchi, öppnar analysen upp för ett utmanande av 

könsmaktsordningen som system241.  

I underlagen för Burkina Faso, Guatemala och Myanmar uppmärksammas också att kvinnor 

och flickors är utsatta för sexuellt och könsbaserat våld, men utan hänvisningar till 

’maskulitietsfrågor’242. Fokus ligger då på gruppen som utsätts och som tidigare diskuterats 

riskerar gruppen då att bli sociologiskt essentialiserande som ’lika i sin utsatthet’. Ett fokus på 

processer upp istället upp för en syn på makt som mer relationell och dynamisk. Här blir 

                                                
237 Sida 2017b: 4.  
238 ibid: 24. 
239 Connel 1995. 
240 2005: 496. 
241 Eveline & Bacchi 2005: 502. 
242 Sida 2016b; 2017c; 2017c. 
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könsmaktsordningen kritiskt problematiserad på ett sätt som inte sker då analytiskt fokus 

placeras vid identiteter eller kategorier.  

5.3.3.   Maktsystem 
Skrivningar om olika maktsystem beskrivs i termer av ’patriarkala strukturer/normer’ i 

underlagen för Guatemala respektive Burkina Faso och framkommer främst i diskussioner om 

ekonomiska förhållanden, människors möjligheter att påverka sina liv, sexuellt och 

könsbaserat våld respektive urfolkens levnadsförhållanden243. I underlaget för Guatemala står 

följande:  

Det guatemalanska samhället är konservativt och patriarkalt, ofta med en auktoritär syn 

på familjen där kvinnor, flickor och pojkar ska underordnas männen.244  

Guatemalas mycket starka patriarkaliska strukturer innebär att männens överordnade 

ställning och makt över kvinnorna naturaliseras och legitimeras med påstådda skillnader 

mellan könen.245 

Med ett fokus på de skiljegörande och ojämlikt värderande maktsystemen synliggörs och 

uppmärksammas det sociala organiserandet och strukturella upprätthållandet av olikheterna. I 

underlaget för Guatemala belyser Sida både ojämlikheter i form av maktsystem och, som 

tidigare visats, hur olika maktsystem samverkar. I skrivningarna ovan uppmärksammas både 

den som blir förtryckt och den som förtrycker. Det görs också mer tydliga beskrivningar av de 

individer eller grupper som tjänar på den ojämlika maktordningen eller är ansvariga för det 

strukturella våldet: 

Den traditionella ekonomiska eliten består av ett litet antal familjer ledda av män som 

kontrollerar produktion och marknader inom traditionella jordbruksprodukter, 

utvinningsindustri och livsmedelsindustri med mera.246 

Omkring 750 kvinnor eller flickor mördas varje år, oftast av makar, exmakar eller 

pojkvänner. Brutala våldtäktsmord utförs även av män och grupper av män med 

kopplingar till organiserad brottslighet.247 

                                                
243 Sida 2017d, 2016b. 
244 Sida 2016b: 1. 
245 ibid: 4. 
246 ibid: 3.  
247 ibid: 6.  
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Att synliggöra de individer eller grupper som förtrycker ligger i linje med en mer relationell 

förståelse av makt. Då problemet med ojämlikhet placeras hos den överordnade och inte den 

underordnade, möjliggörs en större potential att förändra ojämlikheten. Sida skriver också 

fram att utvecklingssamarbetet bör främja förändrade värderingar hos denna grupp: ” [f]ör att 

uppnå resultat för målgruppen [urfolkskvinnor och flickor] krävs att Sveriges 

utvecklingssamarbete även främjar verksamhet för värderingsförändringar hos dem som har 

mer makt, alltså män och icke-urfolk.”248 Vidare beskrivs att ”[f]ör att uppnå förbättrade 

möjligheter for fattiga urfolkskvinnor att utöva sina rättigheter behövs även en förändring i 

fördelningen mellan män och kvinnor gällande ansvar för familj, hem och hushåll.”249 I och 

med att analysen av maktförhållandena i Guatemala synliggör den överordnade, speglar 

analysen en mer relationell förståelse av makt än vad som framkommer i Sidas andra 

underlag. Skrivningen om ’att det även behövs’ arbete med den överordningen gruppen, 

antyder också att denna ansats inte tillhör det ordinarie angreppssättet vilken kan förstås 

fokusera på det marginaliserade subjektet.  

En invändning till ovanstående tolkning av det sistnämnda citatet skulle kunna vara att det 

riskerar att skildra kvinnor och flickor som utsatta på förhand, i likhet med de tolkningar som 

gjorts tidigare250. Jag menar skrivningen kan ses undvika denna fallgrop då skrivningen också 

uppmärksammar de individer eller grupper som i det sociala skapandet av makt orsakar 

utsattheten. När förövaren synliggörs rubbas den problematiska föreställningen om att 

kvinnors och flickors utsatthet vore givna på förhand.  

En intressant inkonsekvens i Sidas underlag för Burkina Faso är att kvinnor och flickors 

fattigdom och maktlöshet i vissa fall hänvisas till patriarkala strukturer, medan hänvisningen 

emellanåt görs till ’traditionella normer’ och ibland även ’hierarkiska strukturer’. Det 

tydliggörs inte vad dessa traditionella normer innebär så som vad de består av, vad de grundas 

i eller vem som kan ses upprätthålla dem. Att de traditionella normerna grundas i ett 

patriarkalt maktsystem kan däremot tyckas antydas i en skrivning om våld mot kvinnor:  

Därtill är våld i nära relationer vanligt förekommande. Sedan 2015 finns en särskild lag 

om våld mot kvinnor, vilken inkluderar sexuell och könsrelaterat våld. (…) En utmaning 

ligger i att traditionella normer fortfarande råder, liksom att vissa representanter i 

                                                
248 Sida 2016b: 24f.  
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250 Se exempelvis diskussionen på sida 35.  
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rättsväsendet inte tar frågorna på tillräckligt stort allvar, även om antalet väckta åtal 

växer.251 

Att tala om patriarkala normer och strukturer som traditionella kan, mot bakgrund av 

postkolonial teori, ses som ett sätt att förlägga patriarkatet och ojämställdheten i en annan tid 

och ett annat rum än vad som är västerländsk samtid. Genom att beskriva samarbetslandet 

Burkina Faso som ett land med ’traditionella’ normer vad gäller jämställdhet så skapas en 

konstitutiv utsida som gör det möjligt för givarlandet Sverige att representera det ’moderna’, 

’utvecklade’ och ’jämställda’.252 När den svenska, självutnämnt feministiska, 

utvecklingspolitiken definierar Burkina Faso som präglat av ’traditionella’ värderingar 

riskeras maktasymmetrin mellan ’den första’ respektive ’den tredje världen’ att fungera 

performativt. Mohanty253 varnar för att en västerländsk feminism som inte utmanar 

imperialismen bidrar till upprätthållandet av den västerländska imperialismen. I förlängningen 

försvåras den intersektionella feminismens globala arbete och kritik mot såväl patriarkala och 

imperialistiska strukturer. Emancipationen från flera och samverkande förtryckande strukturer 

undergrävs.254 Diana Mulinari, genusvetare och sociolog & Paulina de los Reyes, ekonomisk 

historiker, menar att den svenska feminismen är bunden rumsligt till nationen och idémässigt 

till modernitet255. Utifrån denna bundenhet kan Sveriges feministiska utvecklingspolitik 

tänkas riskera att återskapa en föreställning av Sverige som överordnat dess samarbetsländer. 

När modernitetens maktsystem mellan ’den första’ och ’tredje världen’ inte erkänns och 

ifrågasätts av Sida, riskeras systemets bärande idéer istället att reproduceras inom ramen för 

Sidas kunskapsproduktion.  

Vidare kan hänvisningen till att ’traditionella normer fortfarande råder’ ses som uttryck för 

idéen om jämställdhet som ett ’projekt i stegvis utveckling’. Ett annat uttryck för samma idé 

är då Sida beskriver att ”(b)arns och kvinnors rättigheter släpar särskilt efter”256. 

Freidenvall257 menar att skildringar av dagens ojämställdhet som kvarlevor från det förflutna 

kan verka i förmån för reaktionära krafter, eftersom skildringen osynliggör hur 

ojämställdheten aktivt upprätthålls också idag. Den här typen av skildringar blir ett sätt som 

ansvariga för bibehållandet av maktobalansen kan undkomma kritik. I sin helhet framställer 

                                                
251 Sida 2017d: 18. 
252 jfr de los Reyes & Mulinari 2005: 18, 70ff.  
253 2007: 37. 
254 ibid: 249f. 
255 2005: 130. 
256 Sida 2017d: 18. 
257 2005: 178. 
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Sida också ’utveckling’ i termer av en pågående, given och önskvärd process mot den 

västerländska moderniteten, med industrialisering, marknadsliberalisering, demokratisering. 

Skildrandet av samarbetsländernas stegvisa utveckling från traditionell fattigdom till modern 

frihet, riskerar att osynliggöra Sveriges och västvärldens ideologiska drivkrafter och ovilja att 

frångå de globalt ojämlikt reproducerande systemen. Särskilt undanskymt är att den första 

världens rikedom är skapad och upprätthållen i relation till den tredje världens fattigdom.  

Underlagen kan ses som en slags kunskapsproduktion avseende (makt)förhållandet människor 

och nationer emellan. I ett postkolonialt perspektiv ses denna produktion i ljuset av en global 

makt(o)balans där den överordnade har tagit sig rätten att beskriva ’tingens tillstånd’ och 

definiera den dominerande föreställningen av maktlöshet. Sidas skrivningar om människors 

utsatthet i länder som Irak, Guatemala, Burkina Faso och Myanmar aktualiserar Spivaks258 

kritik mot maktanalyser som författats utifrån priviligierade positioner men som exkluderar 

den egna delaktigheten i det historiskt kontextspecifika maktförhållande som analyseras. 

Spivak illustrerar med ett uppdiktat samtal mellan filosoferna Michel Foucault och Gilles 

Deleuzes där hon avslöjar teoretikernas blindhet inför sin egen subjektivitet. Spivaks poäng 

handlar om hur denna blindhet tenderar att befästa historiska normer om de egna privilegierna 

– i detta fall om manlighet, vithet, heterosexualitet.259 Då Sidas strategiunderlag saknar 

skrivningar om Sveriges och ’den första världens’ delaktighet i de ’av kontexten givna’ 

maktförhållandena, menar jag att en liknande blindhet, eller tystnad, kan skönjas. Denna 

tystnad riskerar att upprätthålla istället för att utmana förställningen om den globala 

makt(o)balansen som ’på förhand given’ och ’oproblematisk’. I förlängningen menar jag att 

(utvecklings)politiken tenderar att framstå ha ett uppdrag i vilket själva problemet om global 

ojämlikhet, beståendes av både utsatthet och maktövertag, inte ingår.  

Sammanfattningsvis återfinns analytiskt fokus vid identiteter, kategorier, processer 

respektive maktsystem. I stor utsträckning artikuleras analytiska subjekt i termer av 

underordnade identitetsbärare. Samtidigt finns återkommande artikulationer om analytiska 

subjekt som involverande i maktsystem. Även om samtliga analytiska fokus är kompatibla 

med en intersektionell ansats, ger de olika slags analyser. Det framkommer att ett fokus på 

identiteter oftare tenderar att befästa maktordningar, medan ett fokus på maktsystem oftare 

möjliggör en utmaning av detsamma. Underlaget för Guatemala, vilket är ett av två som riktar 

fokus på maktsystem, artikulerar även tydligare skrivningar om maktövertag och privilegier 
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på teman om ekonomi och våld vilket också bidrar till ett utmanande. I underlaget för Burkina 

Faso framkommer däremot artikulationer som binder samman landet med det ’traditionella’, 

vilket kan ses som ett diskursivt upprätthållande av ’den första världens’ överordning. I Sidas 

underlag till nya biståndsstrategier placeras ’den första världens’ privilegier och överordning 

kontinuerligt utanför ramen för myndighetens maktanalys. 

6.   Avslutande diskussion 
Jämställdhetsintegrering är idag den främsta strategin för att uppnå jämställdhet inom statlig 

politik och verksamhet. Kritiker menar att strategin implementeras på sätt som bland annat 

innebär otillräcklig hänsyn till det feministiskt teoretiska begreppet intersektionalitet, och att 

strategin approprieras av marknadsorienterade styrningsideal som slätar ut dess maktkritiska 

udd. Jag har i den här studien undersökt och kritiskt analyserat den översättning som sker när 

intersektionalitetsbegreppet förflyttas från akademin till byråkratin och vilken transformativ 

potential som översättningen kan sägas inneha.  

Hur används intersektionalitet i Sidas jämställdhetsanalyser? Undersökningen visar att Sidas 

jämställdhetsanalyser endast delvis utgår ifrån intersektionella perspektiv. Kvinnor och flickor 

tenderar att framställas som mer homogena än heterogena grupper. Då kvinnor och flickor 

framförallt skildras som utsatta finns en risk att dessa ’grupper’ framställs med hjälp av 

kraftiga generaliseringar där de fixeras vid underordning. Vissa former av förtryck (funktion, 

sexualitet och könsidentitet) uppmärksammas mer sällan än andra (klass, ålder, etnicitet). 

Människor som möter de former av förtryck som ges lägre prioritet, riskerar därmed att 

marginaliseras i den politik som följer av Sidas analys. Då Sidas uppmärksammande av olika 

former av förtryck varierar tenderar myndighetens förståelse av utsatthet att framstå som 

fragmenterad.  

Den dominerande bilden vad gäller relationen mellan maktdimensioner motsvarar en additiv, 

endimensionell maktanalys. Olika former av förtryck framställs som ställda emot varandra 

eller i tillägg till varandra. Vid ett tillfälle skildras emellertid en intersektionell utsatthet hos 

’fattiga urfolkskvinnor’ i Guatemala där patriarkatet, rasismen och det ekonomiska systemet 

beskrivs som samverkande. Undersökningen pekar vidare på att Sida utgår utifrån skilda 

maktförståelser. Ofta artikuleras analytiska subjekt i termer av identitetsbärare, men det finns 

också återkommande artikulationer om analytiska subjekt som involverande i maktsystem. Ett 

fåtal skildringar av maktövertag och privilegier återfinns när det handlar om våldsutövning 
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eller ekonomiskt övertag. Kontinuerligt placeras ’den första världens’ privilegier och 

överordning utanför ramen för myndighetens maktanalys.  

På vilka sätt kan denna användning av intersektionalitet sägas utmana eller befästa olika 

maktordningar? Undersökningen visar att Sidas användning av intersektionalitetsbegreppet 

till viss del innebär ett utmanande av maktordningar. Framförallt framkommer en maktkritisk 

användning av intersektionella utgångspunkter då Sida synliggör att olika maktordningar på 

intersektionellt vis samspelar och den överordnade partens delaktighet i upprätthållandet av 

maktrelationer belyses. Båda dessa fall förekommer i underlaget för Guatemala och i 

uppmärksammandet av levnadsförhållanden för ekonomiskt utsatta kvinnor och flickor 

tillhörande någon av landets urfolksgrupper. De maktordningar som kritiskt problematiseras 

är patriarkatet, rasismen och ekonomiska systemet.  

Att intersektionalitet i ett fåtal fall används på sätt som riktar en kritisk udd mot ojämlika 

maktordningar, indikerar att användningen av ett intersektionellt perspektiv har möjlighet att 

förse jämställdhetensintegrering med den mer kritiska maktanalys som forskare menar att 

strategin idag ofta saknar. Detta resultat skiljer sig därmed delvis från tidigare forskning som 

pekar på att den kritiska udden hos feministiskt teoretiska, potentiellt transformativa begrepp 

tenderar att mattas av i och med implementeringen av jämställdhetsintegrering260. 

Mukhopadhyay261 visar exempelvis hur genusbegreppet introducerats i byråkratin men att det 

inte lyckats användas på sätt som utmanar den patriarkalt präglade politiken; det används mer 

som ett retoriskt än kritiskt analytiskt verktyg. Denna slags risk möter även 

intersektionalitetsbegreppet. Som Lykke262 skriver kan intersektionalitet bli ”something that 

people refer to without reflecting on implications and contexts”. Här avskalas 

intersektionalitetsbegreppet sin komplexitet. När verksamheter som Sida antar ambitioner om 

intersektionalitet får begreppet, i likhet med genusbegreppet, ett slags tillträde till skapandet 

och genomförandet av politik. Därefter återstår att de intersektionella utgångspunkterna också 

används. När Sida skriver fram en ambition om intersektionalitet men endast delvis efterlever 

den, så som den här studien har visat, indikeras att begreppet används både retoriskt och 

analytiskt. På så sätt visar undersökningen att en användning av intersektionalitetsbegreppet i 

                                                
260 Se Verloo 2001, Moser & Moser 2005, Walby 2005, Mukhopadhyay et al. 2015, de Jong 2016, Alnebratt 
& Rönnblom 2016, jfr Lykke 2011: 210.  
261 Mukhopadhyay 2014 i van Eerdewijk 2016: 123. 
262 2011: 210. 
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implementeringen av jämställdhetsintegrering kan innebära att det ges en möjlighet till en mer 

kritisk maktanalys.  

Undersökningen visar emellertid att Sidas underlag till nya biståndsstrategier till stor del 

riskerar att befästa olika maktordningar. Det handlar exempelvis om de ojämlika 

maktrelationerna mellan Sverige och samarbetsländerna, mellan en så kallat ’första’ och 

’tredje’ värld. Det här blir påtagligt då ’den första världens’ maktövertag och privilegium 

konsekvent undanskyms i Sidas skildring av utsatthet och brist på resurser i ’den tredje 

världen’. Risken att befästa maktordningar hör också samman med att Sida bara delvis 

applicerar ett intersektionellt förhållningssätt. När Sida inte utgår från intersektionella 

utgångspunkter riskerar myndighetens skrivningar att upprätthålla, istället för att utmana, 

ojämlika maktordningar. Det här tydliggörs framförallt då Sida framställer kvinnor och flickor 

som homogena grupper och maktförhållanden som additiva i sin relation till varandra. Här 

förekommer förenklande generaliseringar och begränsande dikotomier som undanskymmer 

intersektionell komplexitet. Även när Sida placerar ett (potentiellt intersektionellt) analytiskt 

fokus på identiteter tenderar maktordningar att befästas i och med att skrivningarna återger 

kvinnor och flickor som framförallt underordnade.  

Resultaten ger upphov till frågan om hur det är möjligt att undvika de många fallgropar som 

intersektionell teoribildning utpekar. Det finns exempelvis en motsägelse i hur både 

synliggörandet och osynliggörandet av maktförhållanden framkommer som problematiskt. 

Synliggörandet blir problematiskt då det riskerar att reproducera olik(jäm)het, och 

osynliggörandet då det undanskymmer ojämlikheten. Samtidigt menar flera forskare att 

intersektionalitet är att förstå som ett kritiskt analytiskt verktyg, och inte en fast formel för hur 

en maktanalys ska se ut263. Lykke264 resonerar till och med att “one of the important strengths 

of intersectional analysis is precisely that it urges the analyst to ‘go with the flow’ – and take 

up the challenges of this flowing move, which include oneself being led towards unexpected, 

messy, paradoxical and perhaps conflicting perspectives and questions.” Det motsägelsefulla 

kan på så vis ses få plats i den intersektionella analysen. Ett annat sätt att begripliggöra att 

både synliggörandet/osynliggörandet framkommer som problematiskt är att påminnas om att 

intersektionalitet inte utgör en enhetlig teori, utan att den intersektionella kritiken formulerats 

av olika forskare med olika problematiseringar.  

                                                
263 Lycke 2011: 218, Davis 2008: 77ff. 
264 2011: 213. 
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Tidigare forskning om jämställdhetsintegrering visar att implementeringen av strategin ofta är 

inkonsekvent och resultaten blandande265. Så förefaller vara fallet även vad gäller Sidas 

användning av intersektionalitet inom ramen för myndighetens jämställdhetsintegrering. En 

möjlig förklaring till att ambitioner om jämställdhet och intersektionalitet inte efterlevs till 

fullo är att de motverkas av de idéer som präglar verksamheten, besluten och processerna i 

stort. Flera forskare framhåller att de institutionella kontexter där jämställdhetsintegrering 

implementeras idag är tydligt präglade av en marknadsorienterad, nyliberal styrning266. 

Nyliberalismens närvaro i byråkratin innebär exempelvis kontinuerliga utvärderingar om 

(kostnads)effektivitet, kvantifiering och konkurrens om resurser.267 

Intersektionalitetsbegreppet innebär ett kritiskt förhållningssätt till de positivistiska 

förhållningssätt om förenkling och generalisering, separation och sortering, dualism och 

dikotomi, som den marknadsorienterade byråkratin utgår ifrån268. Det framstår som troligt att 

en nyliberalt influerad byråkrati besitter begränsade möjligheter att analysera utsatthet i 

intersektionella termer, bortom avgränsade kategorier och premisser om motsättning. Om 

Sidas verksamhet utgår ifrån etablerade positivistiska, nyliberala ideal kan det tänkas förklara 

den endast delvisa implementeringen av de nya maktkritiska, intersektionella ambitionerna 

om intersektionalitet.  

I implementeringen av jämställdhetsintegrering menar Mukhopadhyay et al. att strategin 

tenderar att förlora centrala konceptuella beståndsdelar: ”concepts that were curcial parts of 

the package become split and delinked.”269 Undersökningen av Sida visar på ett liknande sätt 

att vissa idéer hos intersektionalitetsbegreppet inte riktigt följer med i översättningen från 

akademin till biståndsbyråkratin. Det gäller framförallt relationen mellan olika 

maktordningar. Trots att intersektionalitetsbegreppet bygger på en tydlig kritik av att behandla 

olika maktdimensioner var och en för sig, framstår Sidas maktanalys som additiv och 

separerande. Denna typ av maktanalys uppmärksammar endast mångfald och inte 

intersektionalitet; den påvisar att maktordningar samexisterar men inte hur de samverkar270. 

Således framstår det som om en viktig komponent hos begreppet går ’förlorad’ genom Sidas 

användning av begreppet, i översättningen från akademi till byråkrati. 

                                                
265 Moser & Moser 2005: 11, 19, van Eerdewijk 2016: 120, Mukhopadhyay et al. 2015: 76, Bjarnegård & 
Uggla 2017: 14, 17.  
266 Se van Eerderwijk 2016: 127f, de Jong 2016: 98, Alnebratt & Rönnblom 2016: 11.  
267 jfr Callestig & Lindholm 2011: 82, de Jong 2016.  
268 Krizsan et al. 2012: 18. 
269 Mukhopadhyay et al. 2015: 75. 
270 jfr Lykke 2005: 47. 
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I relation till jämställdhetsintegreringen är det intressant hur intersektionalitet ofta formuleras 

i termer av just ’ett perspektiv’. Att jämställdhet skulle inkorporeras systematiskt, införlivas i 

och komma att genomsyra de rådande (ojämställda) politiken och verksamheten var vad 

feminister på 1990-talet såg som ’potentiellt revolutionerande’271. Den genomsyrande 

ansatsen kan samtidigt ses som orsaken till att jämställdhetsarbetet placerats 

överallt/ingenstans, blir allas/ingens ansvar och i förlängningen ’går förlorat’272. Att integrera 

ett (intersektionellt) perspektiv kan framstå som oproblematiskt, som om det enkelt går att 

lägga till ett politiskt mål utan att behöva utmana ett annat. Samtidigt är syftet med 

jämställdhetsintegrering att utmana och ifrågasätta den patriarkalt reproducerande politiken, 

på liknande sätt som det intersektionella perspektivet används för att utmana och motarbeta 

förenklade, generaliserade föreställningar om makt. Det finns således en konflikt mellan det 

som är bevarandet av ojämlika maktförhållanden och det som enligt feministisk, 

intersektionell teori borde vara annorlunda. Jag menar att tanken om integrering och 

perspektiv tenderar att osynliggöra den konflikten, vilka politiska idéer som står mot varandra 

och vad alternativen till jämställdhet och intersektionalitet är.  

När konflikten osynliggörs blir den ambition som skulle integreras, istället marginaliserad. 

Mukhopadhyay beskriver det som om alternativen ”[m]ainstreaming gender or ’streaming’ 

gender away”273. Det jämställdhetsperspektiv som ska genomsyra politiken, tenderar att 

reduceras till en kortfattad, generisk skrivning om strategins betydelse274. När Sida 

exempelvis explicit uttrycker att HBTQ-personers rättigheter systematiskt kan integreras och 

samtidigt implicit framställer HBTQ-personer som avvikande, blir denna problematik 

tydlig275. Den politiska ambition som förespråkas att integreras i varje policydokument och 

process, framkommer som marginaliserad. En gemensam nämnare kan ses vara den vaghet 

som jämställdhetsintegrering präglas av och Sidas diffust formulerade riktlinjer om att 

analyskategorin om sexualitet kan, till skillnad från ska, inkluderas i en intersektionell 

jämställdhetsanalys.  

Då forskningen om det praktiska arbetet med intersektionell jämställdhetsintegrering ännu är 

begränsad, kan den här studien ses som ett relevant bidrag till forskningsområdet. Ett förslag 

till vidare forskning som undersöker intersektionalitetsbegreppets transformativa potential 
                                                
271 de Jong 2016: 93. 
272 Tiessen 2007: 17, Alnebratt & Rönnblom 2016: 149, Mukhopadhyay et al. 2015: 75; 77f. 
273 2004: 95. 
274 jfr Alnebratt & Rönnblom 2016: 47.  
275 Se sida 31. 



 
 

58 

inom byråkratin vore att studera ett urval av de 40-tal svenska myndigheter som 2015 erhöll 

ett regeringsuppdrag om att höja ambitionerna i sitt arbete med jämställdhetsintegrering. 

Genom att studera myndigheternas ambitioner och användning av intersektionalitet skulle en 

fördjupad förståelse kunna nås om på vilka olika sätt som översättningen av 

intersektionalitetsbegreppet görs och kan göras på sätt som utmanar (eller befäster) ojämlika 

maktordningar. Den typen av forskning skulle bidra till att fylla forskningsluckan om 

’intersektionell jämställdhetsintegrering i praktiken’. Den skulle även vara relevant för det 

praktiska arbetet med att utforma och implementera jämställdhetsintegrering på sätt som 

möter de politiska målen om jämställdhet.  
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