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1. Inledning  

Att konstruera nationella identiteter i biståndssammanhang 
Genom kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte genomförs utbildningsdagar om 
hur vi i Sverige arbetar med jämställdhet, kvinnor i politiken samt kvinnligt ledarskap.1 

30 kvinnor har utbildats i de grundläggande kommunalpolitiska aspekterna för att på 
ett aktivt och frimodigt sätt kunna delta i politiska aktiviteterna [sic!] och även kandidera 
till politiska poster på olika nivåer.2 

De inledande citaten ovan är hämtade från verksamhetsplanerna för två av de sju Sida-

finansierade organisationer som har koppling till de svenska riksdagspartierna. I citaten kan man 

skönja hur de svenska organisationerna inför sina projekt konstruerar en bild av sig själva - i 

relation till mottagarorganisationerna - som kunniga gällande jämställdhet och i att utbilda 

kvinnor inom politisk representation. Sedan 1996 har jämställdhet varit en tydlig profilfråga för 

det svenska biståndet. Genom ett riksdagsbeslut samma år lades ett jämställdhetsmål till de övriga 

fem målen inom svenskt bistånd. Jämställdhet finns också med som ett huvuddrag i Gemensamt 

ansvar. Sveriges politik för global utveckling (PGU).3  

Under 1995 togs ett riksdagsbeslut om att skapa en stödform som möjliggjorde för partier med 

mandat i riksdagen att med Sida-finansierade projektmedel verka för att bygga upp partisystem i 

Östeuropa och i utvecklingsländer genom så kallade partianknutna organisationer (PAO).4 Dessa 

organisationer, av vilka två citeras ovan, skall enligt ett regeringsbeslut från 1998 också arbeta 

med att särskilt uppmärksamma kvinnor i sina projekt.5 

Jämställdhet har i flera sammanhang under de senaste decennierna kommit att knytas till den 

svenska nationella självbilden och bidragit till konstruktionen av Sverige som nation.6 Men 

konstruktionen av nationen, nationsbygget, konstruerar samtidigt gränsdragningar och uteslutningar 

av dem som avviker och inte passar in i berättelserna om det gemensamt nationella.7 Bilder av 

Sverige skapas utifrån gränsdragningar baserades bl.a. på föreställningar om kulturella, religiösa 

                                                           

1 Verksamhetsplan 4, Olof Palmes Internationella Center, sid. 200, mina kursiveringar 
2 Verksamhetsplan 1, Centerns Internationella Forum, sid. 34, mina kursiveringar 
3 Odén (2006), sid. 123, 193 
4 De aktuella partianknutna organisationerna är Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS, för Centerpartiet), 
Insamlingsstiftelsen Green Forum (GF, Miljöpartiet), Olof Palmes Internationella Centrum (OPC, 
Socialdemokratiska Arbetarpartiet), Jarl Hjalmarsson Stiftelsen (JHS, Moderata Samlingspartiet), Kristdemokratiskt 
Internationellt Center (KIC, Kristdemokraterna), Swedish International Liberal Centre (Silc, Folkpartiet Liberalerna) 
och Vänsterns Internationella Forum (VIF, Vänsterpartiet). 
5 Uggla et al. (2000), sid. 1 
6 Johansson (2008), sid. 116 
7 Lundberg & Tydén (2008), sid. 16 
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och värderingsmässiga likheter och skillnader.8 Föreställningar om gemenskap grundad i nationen 

reproducerar också skillnader och likheter med utgångspunkt i flera andra kategorier, där kön och 

’ras’ är de två kategorier som särskilt undersöks i denna uppsats. 

Jag argumenterar för att då jämställdhet formellt fördes in som ett nytt mål för svenskt bistånd 

1995 fanns det anledning till både glädje och oro för feminister som kämpar för att synliggöra 

kvinnors och mäns olika villkor inom olika policyområden och kontexter. Anledning till glädje 

över beslutet - menar jag - var att det nya biståndsmålet kunde ses som en formell markör för att 

lyfta upp frågor om jämställdhet på dagordningen för svenskt bistånd. Anledningen till oron har 

att göra med att jämställdhet under senare år kommit att konstrueras som en markör för 

nationens gränser - som dragits mellan ’jämställda svenskar’ och ’ojämställda andra’.9 Många 

feministiska forskare har tidigare studerat hur jämställdhetsbegreppet fått markera skillnader 

mellan ’invandrare’ och ’svenskar’ inom landets gränser, där problem med ojämställdhet har 

placerats hos andra grupper än den som uppfattas som etniskt och kulturellt svensk. I den här 

uppsatsen ställs istället kritiska frågor om konstruktionen av jämställdhet i biståndsprojekt som 

finansieras av svenska staten. Hur identiteter skapas är inte på förhand givet utan varierar på olika 

sätt i olika kontexter. Ett flertal forskare10 har visat hur konstruktionen av jämställdhetsbegreppet 

i den svenska kontexten bygger på en indelning av människor i kategorier utifrån kön och 

’ras’/etnicitet. Men hur konstrueras detta begrepp inom svensk biståndspolitik?  

Kvinnor har ofta gjorts till vikiga symboler för kolonialismen, nationsbyggande och nationell 

identitet samtidigt som jämställdhet på senare år har kommit att utgöra en betydelsefull markör 

för svensk nationell identitet. Med detta som grund menar jag att meningsskapande kring 

jämställdhet och att särskilt uppmärksamma kvinnor inom PAO-verksamheten bör undersökas 

utifrån teorier som problematiserar bistånd, svensk nationell identitet och dess koppling till 

rasifierade och könade idéer om nationen.11 Vad händer när frågor om jämställdhet och kvinnors 

närvaro anammas på officiell nivå inom svenskt bistånd?  

Premissen i den här uppsatsen kan sägas vara att nationalitet, kön och ’ras’ är sociala 

konstruktioner och att de artikuleras tillsammans, men på olika sätt i olika kontexter.12  Anna 

Bredström menar att betydelser av nation (med utgångspunkt i kultur) och ras (med 

utgångspunkt i biologi) skapas på snarlika sätt.  Hon skriver att ”[f]öreställningar om kulturellt 

                                                           

8 Mattson (2004), sid. 135 
9 Se t. ex Bredström (2006), de los Reyes & Molina (2006), Eduards (2007) och Towns (2002) 
10 Exempelvis de los Reyes & Molina (2006) och Dahl (2005) 
11 Se t. ex Towns (2002) för ett likande resonemang 
12 Jfr. Bredström (2006), sid. 183 
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beteende har alltid varit en central komponent av rasismens idé om biologiska skillnader på 

samma sätt som den kulturella rasismen oftast hänvisar till ett statiskt kulturbegrepp som 

påminner om biologisk determinism”.13 På samma sätt som föreställningar om nation och ras bör 

undersökas tillsammans, bör konstruktioner av och föreställningar om kön också inkluderas i 

studiet av nationalistiska och rasistiska ideologier. Inspirerad av Ann McClintock hävdar jag att vi 

inte kan förstå nationalistiska ideologier utan att ta hänsyn till att nationen är könad.14 De bilder, 

symboler och begrepp som används för att skapa och legitimera nationen hämtas ur 

föreställningar om naturliga uppdelningar av människor i grupperna ’män’ och ’kvinnor’.15  

Utgångspunkten i den här uppsatsen är att identitetsskapande processer sker på ett visst sätt vid 

en viss tidpunkt vilket ”(…) skär av alternativa möjligheter”.16 I de skeenden som bidrar till att 

konstruera identifikation och främlingskap mellan individer och grupper av människor ryms 

inkluderings- och exkluderingsmekanismer med reella konsekvenser för vilka subjekt och 

berättelser som blir legitima vid en viss tidpunkt.17  

Jag argumenterar för att konstruktioner av nationell identitet sker relationellt genom könade och 

rasifierade kategorier, föreställningar och processer. Anna Bredström menar att ”(…) one part of 

this relationship often remain[ed] ’unmarked’. Hence, much less attention has been given to the 

interrogative of whiteness or, let’s say, Swedishness as making up an ethnic or racial identity than 

to the ethnicity of ethnic minorities, migrants or black people”.18 I den här uppsatsen läggs fokus 

på att skapandet av svenskhet oftast passerar obemärkt. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar 

I uppsatsen studeras hur svenska nationella identiteter konstrueras i PAO:s biståndsarbete för 

jämställdhet, och med att särskilt uppmärksamma kvinnor. Syftet fokuserar på hur dessa 

föreställningar, sammanlänkade med idéer om kön och ’ras’, etableras och upprätthålls inom 
                                                           

13 Ibid., sid. 187. Rasbegreppet förknippas ofta med biologi och begreppet ’ras’ är  vanligare i engelskan, medan 
begreppet ’etnicitet’ oftare används i svenskan. I denna uppsats används begreppet ’ras’ oftare än etnicitet. Irene 
Molina och Paulina de los Reyes argumenterar för att ”etnicitetsperspektivet” många gånger är otillräckligt, eftersom 
det bidrar till att framställa rasism som ett isolerat problem, skilt från ”vanliga” människor och vardagliga situationer. 
Problem där människor diskrimineras på grund av hudfärg eller ursprungsland beskrivs som ”etnisk diskriminering”, 
vilket de menar är att osynliggöra grunden för särbehandlingen. Valet att använda begreppen ’ras’ och rasifiering 
handlar om att jag vill kalla företeelser där människor och grupper diskrimineras och förtrycks genom förgivet tagna 
uppdelningar vid dess rätta namn – nämligen rasism (de los Reyes & Molina 2006). Rasism kan i sin tur grunda sig på 
idéer om socialt konstruerade skillnader utifrån exempelvis geografisk plats, religion, biologi, kultur och nation 
(Mattson 2001b, sid. 22). 
14 McClintock (1995), sid. 359 
15 Det finns naturligtvis även andra kategorier och maktrelationer som har betydelse för konstruktionen av nationella 
identiteter, där heteronormativa kärnfamiljer är ett exempel, jfr. Bredström (2006), sid. 194. 
16 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 45 
17 Ibid. 
18 Bredström (2008), sid. 83 
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PAO-biståndet. Ett kompletterande syfte är att lyfta fram ambivalenser i konstruktionen av dessa 

identiteter, för att visa att organisering kring andra identiteter är möjligt. På det här sättet vill jag 

ifrågasätta förgivet tagna identiteter och sätta in dem i ett sammanhang där olika aspekter av 

identitetskonstruktioner inom bistånd kan diskuteras.  

I uppsatsen ställs en första övergripande fråga om vilka föreställningar PAO konstruerar om 

jämställdhet och kvinnor inom PAO:s lokala samarbetsorganisationer och hur dessa 

föreställningar bidrar till att konstruera nationell identitet hos de svenska organisationerna. Den 

andra övergripande frågan som ställs avser att besvara hur relationen konstrueras mellan parterna 

i PAO:s biståndsprojekt. 

Analytiskt fokus på konstruktioner av Vi 

I den här uppsatsen vänds den analytiska blicken mot de föreställningar som skapar och befäster 

konstruktionen av Vi inom PAO-biståndet. Därmed undersöks på vilka sätt konstruktioner av Vi 

får följder för vilka identiteter och berättelser som kan artikuleras och begripliggöras. Således 

menar jag att socialt konstruerade identiteter som skapas diskursivt får reella konsekvenser för 

människor. Med andra ord påverkar språkliga praktiker människors levnadsvillkor. 

Flertalet tidigare studier fokuserar på den Andre, istället för att sätta konstruktionen av Vi i 

centrum för analysen.19 Den postkoloniala feministen Gayatri Chakravorty Spivak diskuterar 

kritiskt i essän Kan den subalterna tala? hur flera västerländska filosofer och teoretiker misslyckats 

med att reflektera och ifrågasätta den intellektuelles historiska roll i kunskapsproduktionen.20 

Spivaks diskussion, i anslutning till den franska filosofen Jacques Derridas kritik av ”europeisk 

etnocentrism i konsoliderandet av den Andre”21, är en kritik av de studier som fokuserar på att 

försöka låta den Andre tala, eftersom det med Derridas och Spivaks resonemang osynliggör 

villkoren för möjligheten att tala och bli lyssnad på. (Naturligtvis menar inte Spivak att den 

subalterna skall ignoreras, men hennes resonemang problematiserar möjligheterna att skapa 

förutsättningar för att lyssna när den subalterna talar.). Jag tolkar den diskussion som Spivak för i 

anslutning till Derridas dekonstruering av relationen mellan den intellektuella och den Andre som 

en stark kritik av hur betydelser av den Andre konsoliderats av västerländska intellektuella. Spivak 

tycks i anslutning till detta föreslå att vi bör arbeta vidare med hur ”mekaniken i konstruktion av 

den Andre” sker, snarare än ”åberopande av autenticitet hos den Andre”.22 Denna diskussion har 

                                                           

19 Se Mattsson (2004) 
20 Spivak (1988/2002), sid. 82 
21 Ibid., sid. 118 
22 Ibid., sid. 119 
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inspirerat mig eftersom den sätter konstruktionen av Vi i fokus för en studie av hur 

konstruktioner av ’ras’ och kön verkar, medan den samtidigt ger en fingervisning om vilken 

riktning en sådan analys bör ta. 

Kulturgeografen Katarina Mattsson poängterar i artikeln Vit rasism vikten av att studera ”hur vita 

människors liv och livsvillkor präglas av rasism” för att synliggöra maktrelationer mellan ett 

”normerande Vi” och ”alla andra”, både i Sverige och i övriga världen.23 Hennes uppmaning 

bygger på kritik av tidigare rasismforskning som riktat blicken mot konstruktionen av ”den 

Andre” istället för på hur Vi:et konstrueras. I den här uppsatsen försöker jag att följa hennes 

uppmaning. Det kan dock inte nog understrykas att konstruktionen av Vi utgör en mycket 

heterogen och splittrad sammansättning – lika konstruerad som ”de Andra”. Förståelsen av Vi:et 

och de Andra i den här uppsatsen skall ses som analytiska kategorier och inte som statiska eller 

essentiella. I uppsatsen tolkas meningsbildande utsagor, formulerade av PAO, om vilka Vi är . 

I uppsatsen används företrädelsevis begreppen könad och rasifierad när kategorier, föreställningar 

och processer som kan kopplas till svensk nationell identitet och skapandet av Vi undersöks. 

Användningen av dessa begrepp avses lyfta fram hur kategorier som kopplas till kön och ’ras’ är 

socialt konstruerade och alltså inte till en uppdelning baserad på essentiella skillnader mellan olika 

grupper. Begreppen rasifierad och könad åsyftar att det handlar om processer genom vilka 

människor tillskrivs skillnader. Uppdelningar av människor med utgångspunkt i ’ras’ och kön 

utgör grundläggande, men socialt konstruerade, tankestrukturer där dessa uppdelningar befästs 

och legitimeras genom bl.a. modern vetenskap och filosofi.24  Irene Molina och Paulina de los 

Reyes menar att ”(…) rasifieringsprocessen [är] associerad till en essentialistisk människosyn som 

legitimerar den sociala rangordningen utifrån en föreställning om människors väsenskilda och 

oföränderliga olikheter”.25 Jag menar att ett liknande resonemang går att använda för de processer 

som skapar människor i två olika kön.26  

Bakgrunden till PAO-biståndet 

Beslutet att 1995 införda en ny svenskfinansierad biståndsform27 föregicks av en utredning ledd 

av folkpartisten Hadar Cars som menade att det vore betydelsefullt att stödja partier och 

                                                           

23 Mattsson (2004), sid. 129 
24 Jfr Mattson (2001b), sid. 37 
25 de los Reyes & Molina (2006), sid. 294 
26 Jfr Carbin (2005), sid. 86 
27 Bistånd är ett ord som i stort sett inte längre används i de av Sida-finansierade projekt som riktar sig till 
utvecklingsländer samt till länder på västra Balkan och i Östeuropa. Istället har ordet utvecklingssamarbete kommit 
att dominera. Införandet av partnerskapsbegreppet inom svenskt bistånd har dock kritiserats av forskare inom det 
postkoloniala fältet därför att det fortsätter att bygga på stereotypa föreställningar om skillnader mellan dem som ger 
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partisystem som ett ”led i uppbyggnaden av stabila och livskraftiga demokratier”.28 Under 1998 

infördes i riktlinjerna en betoning på att biståndsformen särskilt skall rikta sig till kvinnor.29  

Stödet har beskrivits som unikt i svenskt utvecklingssamarbete, då riktlinjerna för hur arbetet ska 

gå till är oprecist hållna (i jämförelse med stöd till organisationer eller stiftelser som inte tillhör 

riksdagspartierna). Sida har inte några möjligheter att på lång sikt dra in bidraget eftersom 

förmedlingen av medel bygger på antal mandat i riksdagen och inte, som i andra samarbeten med 

biståndsorganisationer, på hur väl och effektivt arbetet genomförts.30 Det partianknutna biståndet 

har under de senare åren fått nära på dubblade anslag och beskrivs som relativt lyckat i de 

utvärderingar som gjorts på uppdrag av Sida.31 Politiska partier beskrivs både av 

Utrikesdepartementet och Sida som viktiga i arbetet för att stärka demokratiska partier och 

demokratiska partisystem i utvecklingsländer samt på Västra Balkan och i Östeuropa.32 Beslutet 

att initiera stödet togs av Sveriges riksdag. Beslut om höjningar i anslag tas också av riksdagen. 

Lite tillspetsat kan man säga att stödet till PAO beslutas av dess egna partiorganisationer, en 

omständighet som också kan göra biståndsformen intressant att studera.  

Det finns också en poäng att studera PAO med anledning av att biståndsformen inte har 

undersökts tidigare i Sverige, förutom i de utvärderingar och översyner som gjorts av 

statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet (2000) och Kollegiet för 

utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet (2004). Dessa rapporter saknar dock ansatser som 

problematiserar nationella identitetskonstruktioner, vilket är denna uppsats huvudsakliga fokus.33  

                                                                                                                                                                                     

och dem som mottar biståndet. I den här uppsatsen används bägge orden för att beskriva samma sak, nämligen 
skattefinansierade bidrag till länder på Västra Balkan, i Östeuropa och i utvecklingsländer. Anledningen till att bägge 
orden används har att göra med vilka olika ord PAO själva använder för ovan nämnda företeelse. I vissa fall är 
ordvalet gjort med tanke på läsvänligheten, jfr. ’utvecklingssamarbetsformen’ och ’biståndsformen’. 
28 Uggla et al. (2000) Även om de partianknutna organisationerna i Sverige inte arbetat med biståndsmedel under 
särskilt lång tid har liknande former för bistånd funnits betydligt längre i länder som Tyskland, England och USA 
29 Förutom kvinnor utgör ungdomar och förstagångsväljare de prioriterade målgrupperna inom denna form av 
utvecklingssamarbete. 
30 Uggla et al. (2000) Samt uppgifter från ansvarig handläggare på Sida, 2 mars 2009. 
31 Uggla et al (2000) och Öhman et al. (2004) 
32 Sida (2006) Anvisningar för stöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) till demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer 
och i länder på Västra Balkan och Östeuropa. 
33 Det bör också i sammanhanget poängteras att denna partipolitiska biståndsform inte innebär samma möjligheter 
till styrning som andra Sida-finansierade biståndsformer, vilket i sig kan utgöra en motivering till att studera den här 
typen av bistånd. Avsaknaden av detaljerad styrning kan göra att tolkningsramarna för denna biståndsform är vidare i 
jämförelse med andra stödformer. Detta är dock något som snarare är intressant empiriskt än teorietiskt och avsikten 
här är inte att i det här sammanhanget studera olika styrformer och dess effekter (även om jag också ser organisation 
och styrning som rasifierade och könad). 
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Forskningssammanhang 

Att bistånd, eller utvecklingssamarbete som det numera kallas, har vuxit fram sedan tiden för 

avkolonialiseringen, kan problematiseras med hjälp av postkoloniala analyser som ”(…) syftar till 

att utreda verkningarna av koloniala processer”.34 Postkoloniala analyser väver på detta sätt in 

både historiska processer och nutida skeenden i studier av både globala och lokala fenomen 

genom att koppla kolonialismens historia till modernitetens projekt. Genom att sätta 

identitetsprocesser i fokus för postkoloniala studier möjliggörs analyser av maktkodade relationer 

där skapandet av identiteter kring kategorier som kön, nation, och ’ras’ går in i varandra.  

Uppsatsen kan ses i relation till studier som sätter in Sverige, svensk jämställdhetsdiskurs och 

svenskfinansierat utvecklingssamarbete i en postkolonial kontext.35 I likhet med dessa studier vill 

jag nyansera bilden av Sverige som ”världens mest jämställda land” och ”på de svagas sida” i 

utvecklingssamarbeten med hjälp av postkolonial feministisk teori. Det forskningssammanhang 

som uppsatsen relaterar till ställer kritiska frågor om vilka maktordningar som upprättas och 

lämnas oemotsagda genom identitetsskapande, när mål om jämställdhet och att kvinnor skall 

uppmärksammas institutionaliseras inom den etablerade biståndspolitiken.  

Som feministisk student anser jag att det är viktigt att problematisera på vilka sätt könade och 

rasifierade kategorier skapas och upprätthålls. Flera forskare inom postkolonial feministisk teori 

har tidigare visat att dessa begrepp är beroende av både omgivande kontext och tidigare historia. 

Denna uppsats ansluter sig till den kritik av tidigare svensk feministisk forskning och 

jämställdhetspolitik som bland annat framförts av Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana 

Mulinari.36 De lyfter fram intersektionslitet som teoretisk ram för att analysera hur flera 

maktdimensioner, såsom klass, kön och ’ras’/etnicitet går in i varandra, och hur de varierar i tid 

och rum. Studier och teorier inom fältet postkolonial feministisk teori är viktiga för denna 

uppsats. Inom dessa teoretiska fält problematiseras och synliggörs exempelvis skillnader inom 

gruppen kvinnor; dessutom ifrågasätts hur och på vilka sätt konstruktionen av första och tredje 

världens kvinnor sker.37  

Den postkoloniala feministen Gayatri Chakravorty Spivaks arbete med att dekonstruera, 

destabilisera och omdefiniera andras teoretiska arbeten utifrån en kritisk position, där bl.a. 

representation, våld och privilegier i postkoloniala maktrelationer fokuseras, har varit viktiga för 

                                                           

34 Berg (2007), sid. 41 
35 Se t. ex de los Reyes, Molina & Mulinari (2006), McEachrane & Faye (2001), Berg (2007) 
36 de los Reyes, Molina & Mulinari (2006) 
37  Se Berg (2007), sid. 49 
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arbetet med denna uppsats.38 I Spivaks arbete finns bl. a. banbrytande tankar om hur kvinnor i 

tredje världen representeras i västerländsk kunskapsproduktion. 

De feministiska teoretikerna Chandra Talpade Mohanty39 och Caren Kaplan40 erbjuder också 

olika sätt att problematisera de försök som gjorts att, i feminismens namn, hävda likheter och 

gemensamma erfarenheter som gäller för alla kvinnor, oavsett ’ras’/etnicitet, klass och sexualitet. 

Precis som Mohanty och Kaplan är jag kritisk mot att tala om gemenskaper där alla kvinnor ingår 

och menar att detta är svårt med tanke på de positioner som exkluderas i en sådan beskrivning. 

Livsvillkor ser olika ut för olika kvinnor och olika kvinnors subjektskap får olika legitimitet i 

kunskapsproduktionen.   

Att skriva om världens kvinnor som en förenad enhet kan vara problematiskt av flera skäl, vilket 

bl.a. flera postkoloniala teoretiker påpekat. Med Mohantys ord kan man säga att ”[f]eministiska 

analyser som försöker överskrida nationella, rasmässiga och etniska gränser producerar och 

reproducerar skillnader på olika sätt. Denna kodifiering av skillnader sker genom en naturalisering 

av analytiska kategorier som antas ha tvärkulturell giltighet”.41 Mohanty är bl. a. kritisk till 

begreppet systerskap såsom det kommit att användas av många feminister i Väst. Hon pekar på 

flera problem som uppstår i försöken att producera ett universellt systerskap. I Mohantys analys 

leder detta till en blindhet för den historiska kontexten bakom begreppet, där hänsyn varken tas 

till att imperialism eller kolonialism format olika kvinnors föreställningar och praktiker, och 

bidragit till att skapa ojämlika relationer mellan kvinnor.42  

I denna uppsats positionerar jag mig i förhållande till statsvetenskaplig forskning som studerar 

partier och partianknutna organisationer. I de tidigare studier som gjorts av PAO problematiseras 

varken biståndsformen i någon större utsträckning eller konstruktionen av svenskhet i globala 

biståndssammanhang.43 

2. Metodologiska utgångspunkter 

För den som bygger upp och genomför en studie med hjälp av diskursanalytiska ansatser är en 

viktig utgångspunkt att sammanlänka den teoretiska ramen med metoder för analysen. I den här 

uppsatsen presenteras teori-, metod- och materialdiskussion samlat i detta kapitel med rubriken 

                                                           

38 Se Spivak (1996) 
39 Mohanty(2003) 
40 Kaplan (1994) 
41 Mohanty (2003), sid. 126 
42 Ibid., sid. 130 
43 Se t. ex Uggla, Fredrik et al. (2000) och Öhman et al. (2004) 
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Metodologiska utgångspunkter. Valet att göra detta beror på det med uppsatsens diskursteoretiska 

ansats inte går att göra någon skarp distinktion mellan dessa uppsatselement. Val av 

forskningsproblem, teori, metod, analysverktyg och material hänger för mig samman. De 

metodologiska utgångspunkterna nedan är tänkta att fungera som ingångar för att på olika sätt 

belysa forskningsproblemet och uppsatsens frågeställningar. När jag i nästa kapitel presenterar 

analysen kommer ytterligare teoretiska resonemang att vävas in och lyftas fram för att fördjupa 

analyserna. 

Jämställdhet och kvinnor inom svenskt bistånd – vita män räddar bruna kvinnor 
från bruna män? 

Trots att Sverige aldrig varit någon betydande kolonialmakt i formell mening, menar redaktörerna 

för antologin Sverige och de andra -postkoloniala perspektiv att ”även Sverige har formats av 

kolonialismens historia och varit en del av en situation där Europa uppträder som ett globalt 

centrum varifrån kunskap och makt utgår”.44 Skribenterna i antologin vänder blicken mot Sverige 

och placerar in landet i ett postkolonialt sammanhang. Ett bidrag, skrivet av Maria Eriksson Baaz, 

behandlar exempelvis förståelser av motstridiga identiteter kring svensk nationalitet i 

biståndssammanhang. Eriksson Baaz skriver att Sverige i biståndssammanhang ofta placeras 

utanför den koloniala historien där ”[s]venska biståndsgivare framställer sig (…) som mindre 

paternalistiska och mer respektfulla i relation till sina samarbetspartners”.45 Trots detta menar hon 

att ’svenskhet’ ofta definieras i relation till koloniala stereotyper.  

I en artikel om konstruktionen av kön och ’ras’/etnicitet i antologin Maktens olika förklädnader - 

kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige, skriver Susanne Johansson & Irene Molina att ”[s]åväl 

rasism som patriarkat har onekligen varit olika pelare i den vita mannens envälde. Nationalismen, 

nationalstatens ideologiska grund, byggdes upp med hjälp av påtvingade gränsdragningar som i 

väldigt stor utsträckning legitimerades med hjälp av rumsliga sexualiserade och rasifierade 

diskurser.”46 Förutom att de olika PAO skall relatera sina projekt till de övergripande målen för 

svenskt bistånd (där jämställdhet ingår) skall de också enligt Sidas riktlinjer särskilt 

uppmärksamma kvinnor i sina projekt, ett fokus som kan sägas ha en historisk förankring från 

tiden då bistånd infördes som politikområde i Sverige.47 May-Britt Öhman menar att valet att låta 

passiva kvinnor och barn i ökenlandskap pryda affischerna i den landsomfattande 

                                                           

44 McEachrane & Faye (2001), sid. 7 
45 Eriksson Baaz (2001), sid. 164 
46 Johansson & Molina (2006) 
47 Öhman (2008) 
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insamlingskampanjen ”Sverige hjälper” från 1955 kan tolkas som att budskapet med kampanjen 

var att dessa människor ”(…) nu ska få hjälp från det moderna Sverige och svenskarna”.48 

Jämställdhet har under senare år kommit att bli ett flitigt använt begrepp, och ofta associeras 

jämställdhet till något positivt eftersom det sägs leda till lika möjligheter för grupperna män och 

kvinnor. Nedan problematiseras dock jämställdhetsbegreppet och uppmärksammandet av 

kvinnor i biståndssammanhang för att möjliggöra kritiska frågor om hur dessa områden bidrar till 

konstruktionen av svensk nationell identitet hos PAO.  

Flera feministiska forskare har poängterat att svensk identitet alltmer kommit att skapas kring 

synen på att ”svenskar” har kommit särskilt långt när det gäller arbetet för jämställdhet.49 Ann 

Towns har exempelvis med hjälp av kritisk konstruktivism visat hur denna process skapats 

diskursivt och, paradoxalt nog, bidragit till att framkalla dualistiska föreställningar om skillnader 

inom nationen mellan ”svenskar” och ”invandrare”. Skillnader mellan ”svensk kultur” och 

”invandrarkultur(er)” har fått stå som förklaringsmodell för vad som betraktats som jämställt och 

ojämställt. Towns slutsats är att jämställdhet har kommit att bli en svensk identitetsmarkör, där 

etnisk tillhörighet (svensk) blivit synonym med jämställdhetsbegreppet. Irene Molina och Paulina 

de los Reyes kallar svensk jämställdhetsdiskurs för ”en folkhemsparadox” där jämställdhet 

kopplad till svensk, nationell, identitet görs till en bekräftelse på att Vi:et är förträffligt och att 

skillnaden till de Andra är oöverstiglig.50 Jag vill applicera dessa resonemang på svenskt 

partianknutet bistånd genom att tydliggöra att begreppen första och tredje världen kan ses som 

diskursivt skapade och att plats därför inte bara handlar om rum utan även om makt.51  

I boken Kroppspolitik diskuterar statsvetaren Maud Eduards hur jämställdhet har kommit att 

utgöra en del av föreställningen om vad det innebär att vara svensk och att tillhöra Sverige. 52 I 

denna diskussion framhålls hur den svenska jämställdhetsdiskursen lett till att svenska män och 

kvinnor presenteras med ”positiva förtecken, men att den svenska mannen tillerkänns särskilda 

kvaliteter. Den mörka sidan tillskrivs andra män och att de utövar våld mot kvinnor såväl i krig 

som i fred skulle därför inte gälla svenska män”.53 Här utvecklas en diskussion om att Sverige 

                                                           

48 Ibid., sid. 67 
49 Jfr. Towns (2002), Eduards (2007) och Johansson & Molina (2002) 
50 de los Reyes & Molina (2006) 
51 Jfr. Kaplan (1994) Som jag förstår Kaplan, så är det viktigt att vi inte bara förstår platspolitik i relation till ”borta” 
och ”hemma” i en geografisk mening (t. ex Benin-Sverige), utan också hur inklusion och exklusion sker i exempelvis 
den svenska jämställdhetsdebatten. Vi bör helt enkelt undersöka vilka maktordningar och uteslutningsprocesser som 
verkar på de platser vi fysiskt befinner oss på 
52 Eduards (2007) 
53 Ibid., sid. 57-58 
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som nation bär på vissa föreställningar om etnicitet, kön och kroppslighet, vilket bl. a 

exemplifieras med att invandrade män beskrivs som ”fientliga mot Sverige, i synnerhet mot 

svensk jämställdhet och kvinnors frigörelse”.54 Med den postkoloniala feministen Gayatri 

Chakravorty Spivak ord kan ingripanden för kvinnors frigörelse utifrån dessa premisser 

sammanfattas som att ”[v]ita män räddar bruna kvinnor från bruna män”.55 Här tydliggörs 

återigen att både kön och ’ras’ är av betydelse för det nationella projektet. 

Mot bakgrund av Eduards, Towns, de los Reyes, Mulinari & Molinas och Spivaks diskussioner 

och teorier om kopplingen mellan nation, kön och ’ras’ vill jag hävda att just kategorin kvinnor 

utgör en betydelsefull symbol för gränser och försvar i nationsbyggen. Detta medför att sättet 

som jämställdhetsarbete och kvinnor som huvudmålgrupp hanteras och utformas blir 

betydelsefulla att studera i sammanhang som rör utvecklingssamarbete. Ett sådant fokus kan 

synliggöra kopplingen mellan hur PAO konstruerar dessa frågor och kön- och rasrelaterade 

föreställningar inom biståndet. Uppsatsens fokus på hur PAO förhåller sig till jämställdhet och 

hur de beskriver huvudmålgruppen kvinnor i biståndssamarbeten hänger samman med att jag i 

likhet med Eduards menar att vikten som läggs vid att arbete med just ”främmande” kvinnor bör 

ses i ljuset av feministiska teorier om nationsbyggets koppling till kvinnors kroppar och 

handlingsutrymme. Eduards menar vidare att osvenska män ses som ”förlorade, våldsamma, 

bittra och avogt inställda till svenska värderingar kring rättvisa och (kroppslig) frihet för 

kvinnor”.56 Denna utgångspunkt gör de partianknutna organisationernas fokus på kvinnor som 

en huvudmålgrupp till ett intressant ämne att studera inom ramen för postkolonial feministisk 

forskning, som bl.a. problematiserar identitetskonstruktioner inom bistånd och relationen mellan 

och inom den s.k. första och tredje världen.57  

Min utgångspunkt är att de meningar som begreppet jämställdhet och kategorin kvinnor fylls med 

bär på konsekvenser för föreställningar om kön, sexualitet, ras/etnicitet och nation. I denna 

uppsats ligger fokus på nation, ’ras’ och kön i vid mening. Med bakgrund i de teoretiska 

diskussionerna ovan analyseras i nästa kapitel konstruktionen av svenska nationella identiteter hos 

olika PAO . 

                                                           

54 Ibid., sid. 59 Ett likande resonemang finns i Towns (2002) 
55 Spivak (1988/2002), sid. 123 
56 Eduards (2007), sid. 62 
57 McEachrane & Faye (2001), sid. 7-16 
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Metod- och materialdiskussion 

För att genomföra en analys av hur PAO talar kring jämställdhet och att särskilt uppmärksamma 

kvinnor har det varit nödvändigt att få tillgång till ett material där PAO själva uttrycker sig kring 

detta arbete. Enligt Sidas anvisningar om hur PAO:s verksamhet skall planeras och redovisas 

ingår krav på att verksamhetsplanen detaljerat skall ge sammanfattande beskrivningar av projekt, 

målgrupp/intresseanalys, målanalys, omvärldsanalys, indikatorer, källor, förväntat resultat och 

effekter i förhållande till övergripande mål. Analys av möjliga effekter på prioriterade målgrupper 

skall också göras. Verksamhetsplanerna beskriver och ringar in varför olika projekt skall ges 

pengar och vilka hinder som anses existera för att uppfylla målen. Dessa dokument har därför 

utgjort ett lämpligt material för att besvara uppsatsens frågeställningar och uppnå syftet. 

Verksamhetsplanerna som har varit aktuella för analysen är de senast inlämnade och av Sida 

godkända verksamhetsplanerna från respektive PAO.58 Att enbart verksamhetsplanerna från ett 

verksamhetsår (2007-2008) analyserats, har att göra med att jag behövt göra en avgränsning på 

grund av materialets omfattning.59 Jag har återkommande läst materialet och varvat med teoretisk 

litteratur för att på så sätt tematisera det utifrån teoretiska diskussioner. Detta har underlättat 

möjligheten att hitta nya mönster och motsägelser i de utsagor som tolkats.  

Efter att ha läst verksamhetsplanera och träffat den ansvariga handläggaren på Sida, framkom att 

detta material fastställs i sin slutgiltiga form efter ett antal revideringar och diskussioner mellan 

Sida och respektive PAO. Med anledning av detta ville jag veta hur PAO resonerade kring hur 

kvinnor särskilt skall uppmärksammas när formuleringar och diskussioner inte slutgiltigt godkänts 

av Sida. Med utgångspunkt och stöd i uppsatsens teoretiska och analytiska ingångar är det av 

intresse att både studera skriftligt och verbalt tal för att på så sätt kunna problematisera förgivet 

tagna föreställningar i samband med identitetskonstruktioner. Med anledning av detta 

genomförde jag under våren 2009 intervjuer med en person från respektive PAO. Dessa var i fyra 

fall generalsekreterare/sekreterare och i tre fall en metodansvarig för jämställdhetsfrågor 

respektive två länderansvariga. Ingen av intervjupersonerna har bett om att få vara anonym. En 

                                                           

58 Verksamhetsberättelsen för respektive organisation utgör också intressant material och skrivs efter att projekten 
genomförts. Men p.g.a. att organisationerna har olika långa avtalsperioder med Sida har det varit svårt att hitta 
jämförbara dokument som kommer från samma verksamhetsår. De till Sida senast inkomna dokumenten från 
samtliga organisationer är verksamhetsplanerna för 2007-2008, varför de har fått utgöra en viktig del av materialet. 
Det har varit viktigt att hitta så aktuella material som möjligt eftersom den ansvariga handläggaren på Sida uppgett att 
han för varje år försökt att få organisationerna att implementera ett allt bredare genusperspektiv (2 mars 2009).  
59 De verksamhetsplaner som utgjort uppsatsens material har sammanlagt överstigit 800 A4-sidor, vilket gjort att jag 
valt ut de delar av dessa som särskilt behandlar hur organisationerna arbetar med jämställdhet och att 
uppmärksamma kvinnor, eftersom alla delar har inte varit lika relevanta för uppsatsens teoretiska och empiriska 
problem. Det bör även i sammanhanget påpekas att vissa projekt har raderats ur de verksamhetsplaner jag fått ta del 
av eftersom dessa har varit hemligstämplade med hänsyn till projektdeltagarna.  
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person med kunskap om de olika PAO kommer kunna lista ut vilka jag samtalat med under 

intervjuerna, trots att inga namn finns angivna i uppsatsen. Det kan dock inte nog understrykas 

att intresset i denna uppsats handlar om tankestrukturer och inte individuella personers åsikter. 

Intresse handlar, med Edward Saids ord, om ”sätt att tänka”.60  

Jag hade vid tiden för intervjuerna bestämt mig för att inte fråga om hur de olika organisationerna 

arbetade med jämställdhet, eftersom detta inte finns med i styrdokumentet som reglerar PAO:s 

verksamhet. Jag noterade däremot att alla som intervjuades, med undantag för den person som 

intervjuades från Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS), direkt associerade ”att särskilt uppmärksamma 

kvinnor” med ”jämställdhet” under intervjun. De politiska partier som hör ihop med de olika 

PAO har olika ideologiska hemvister, vilket också rimligen bör påverka tolkningar och 

implementeringar av PAO-biståndet. Att utröna vilka partipolitiska ideologier som leder till vilka 

förhållningssätt ligger däremot utanför denna uppsats anspråk. I analysen kommer olika PAO:s 

förhållningssätt att diskuteras, men utan ambitionen att koppla detta till partiernas ideologiska 

bakgrund.  Fokuset på konstruktionen av Vi innebär en komplex syn på vad Vi är och kan vara, 

där identifikationer skiftar och ändrar betydelse och där partibakgrund utgör ett av flera sätt att 

organisera identitet. 

Med intervjuerna har jag velat studera kamp om mening på ett mer djupgående plan. Samtliga 

intervjuer har transkriberats i sin helhet för att möjliggöra tolkningar av det som kom till uttryck 

under samtalen. Studiens intervjuguide (se Bilaga 1) bestod av fem korta och relativt öppna frågor 

som syftade till att få intervjupersonerna att resonera kring hur respektive organisation arbetar 

och förhåller sig till Sidas krav på att verksamheten särskilt skall uppmärksamma kvinnor. Under 

dessa intervjuer har jag främst agerat som lyssnare, men även de positioner jag frivilligt talat från 

eller blivit tilldelad har naturligtvis bidragit till intervjusituationen. Detta kommer jag att ge ett 

exempel på i analysen. Trots att jag försökt att utforma intervjuguiden så att frågorna särskilt 

skulle undvika att reproducera kvinnor som en essentiell kategori är jag medveten om att både 

undersökningen och intervjuerna i olika utsträckning och i varierande sammanhang både 

reproducerar och utmanar vissa kategorier, däribland kategorin ”kvinnor”.61  

                                                           

60 Said (1978/2004), sid. 65. Varje person som intervjuats har samtyckt till att intervjun spelats in för transkribering. 
En intervjuperson uttryckte explicit att hen inte samtyckte till att inspelningen publicerades som ljudfil.  Vid flera 
intervjutillfällen hände det att personen som intervjuades valde att berätta vidare om vissa saker när bandspelaren 
stängts av, eftersom det fanns saker de själva sade sig vilja uttrycka ”off the record”. Inget som sades vid dessa 
tillfällen har, med respekt för intervjupersonerna, tagits med i analysen. 
61 Se ett liknade resonemang i Berg (2007), sid. 30ff 
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I samtliga fall har jag kontaktat intervjupersonerna i rollen som masterstudent. 

Intervjusituationerna gav upphov till olika identiteter och i vissa fall iscensattes ett outtalat ”vi”. 

Formandet av identiteter såg olika ut i olika sammanhang och det hände vid flera tillfällen att det 

skiftade under en och samma intervjusituation. De gemenskaper som artikulerades inkluderade 

ibland mig som ”svensk”, ”akademiker” och ”feminist”. Samtidigt var det utifrån liknande 

positioner som jag ibland inte inkluderades i Vi:et. Positionen som ”akademiker” var den position 

som en av de intervjuade särskilt tog avstånd från.  

Det har varit viktigt att i denna uppsats studera hur svenska nationella identiteter konstrueras 

men också att det alltid finns utrymme att ifrågasätta och omforma identiteter som tas för givna. 

Ambivalens är ett viktigt tema och gör att jag kan hantera och presentera analysen så det går att 

belysa hur statiska tankefigurer både ifrågasätts och reproduceras i PAO:s arbete. En viktig 

utgångspunkt i denna uppsats har varit att diskutera de tolkningar som gjorts utifrån uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter och kunna öppna upp för att andra tolkningar är möjliga. I 

redovisningen av analysen eftersträvas att underbygga de tolkningar som görs utifrån uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter, samtidigt som jag ibland vill diskutera och visa att även andra möjliga 

tolkningar kan göras utifrån materialet. Med Linda Bergs ord bör man ”vara varsam på hur 

forskaren själv kan skriva in ett ’vi’ och ’dem’ som inte finns i materialet”.62  

Jag vill poängtera att jag ser relationen mellan intervjuerna och verksamhetsplaner som delar av 

samma diskurser, även om det i intervjuerna har funnits något fler uttryck för ambivalenser och 

skiftningar än vad som har funnits i verksamhetsplanerna. Skapandet av nationella identiteter ses i 

denna uppsats som ”(…) en ständigt pågående produktion och reproduktion av betydelser”63 

vilket gör att dess produktion går att studera både i intervjuerna och i verksamhetsplanerna.   

Intervjuerna utgör tillsammans med verksamhetsplanerna delar av PAO:s konstruktion av 

identiteter kopplade till nation, kön och ’ras’. Jag har läst allt material med liknande empiriska och 

teoretiska problem för ögonen och därefter successivt utarbetat teman att bygga upp analysen 

kring. I analysen tar jag upp sådant som förekom både i verksamhetsplanerna och i intervjuerna, 

även om citat från intervjuerna oftare används för att betona mångtydigheten i en del utsagor. 

Att få syn på det som tas för givet 

Den nationella diskursen är, skriver Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, ”långt ifrån 

begränsad till nationalistiska rörelser – man kan återfinna den i ett otal sociala domäner, 

                                                           

62 Ibid., sid. 36 
63 Dessa ord används för skapandet av genus i Karlsson & Pettersson (2006), sid. 65 
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artikulerad tillsammans med många andra diskurser”.64 Jag har återkommande argumenterat för 

att diskurserna kring nationella identiteter är rasifierade och könade. Syftet är att studera på vilka 

sätt svensk nationell identitet skapas inom PAO-biståndet där jämställdhet är ett mål och kvinnor 

dessutom skall uppmärksammas särskilt. Utgångspunkten är att uppdelningar av människor 

baserad på föreställningar om kön och ’ras’ tillhör grundläggande tankestrukturer rotade i den 

västerländska modernitetens berättelser. 

Jag argumenterar alltså för att indelningen i grupper, som kan te sig högst oskyldig, i själva verket 

får konsekvenser för relationer mellan människor samt vilka berättelser och subjekt som kan bli 

legitima inom dessa.65  Jag delar Jacob Torfings förståelse av makt inom det diskursanalytiska 

fältet, vilket han uttrycker på följande sätt: 

Power is not analysed in terms of a resource or capacity one can possess, store, or 
retrieve, or as a relation of domination. Power is conceived in terms of the political 
act of inclusion and exclusion that shape social meanings and identities and 
condition the construction of social antagonism and political frontiers. The 
construction of discourse always involves both inclusion and exclusion of identity 
and this means that discourse and power are intrinsically linked with each other66 

Den här förståelsen av makt, som fokuserar på handlingar av inkludering och exkludering, är 

centralt för denna uppsats. Med diskursteorins syn på makt kan man säga att makten är 

nödvändig för att vi skall förstå vår omvärld, men att ”(…) utestängningar av andra ordningar är 

också en del av maktens verkan”.67 Genom maktens produktiva verkan möjliggöras vissa 

identiteter medan andra ignoreras. 

Metodologiskt är denna uppsats att betrakta som ett slags dekonstruktion, som visar att identiteter, 

grupptillhörigheter och diskurser är ett ”resultat av politiska processer med sociala 

konsekvenser”68. Av denna anledning bör även denna uppsats ses som en ”politisk 

intervention”69 så till vida att den vill påvisa att alternativa tolkningar av förgivet tagna 

problemkonstruktioner är möjliga. 

                                                           

64 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 170, citatet är hämtat från kapitel 6 där nationell diskurs analyseras 
som ett exempel på hur diskursanalys kan användas. 
65 Jfr. Said (1978/2004), sid. 65 
66 Torfing (2004), sid. 23 
67 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 45 
68 Ibid., sid. 56 Det bör i sammanhanget påpekas att Jacque Derrida menade att dekonstruktion varken är en metod, 
en förströelse, en analys eller en kritik. Snarare bör dekonstruktionen ses som ett textuellt arbete (se Torfing 1999, 
sid. 65). 
69 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 57 
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Utveckling av analytiska verktyg 

Under arbetsprocessen med denna uppsats har jag analyserat materialet genom att utveckla 

analytiska verktyg som möjliggjort studiet av ofta förgivet tagna konstruktioner av nationella 

identiteter. Genom att studera utsagor hämtade från olika PAO har jag velat öppna upp för att 

konstruktionen av Vi kan göras på olika sätt. Utgångspunkten är således att det finns utrymme 

för motstånd mot förgivet tagna föreställningar och att olika PAO kan vara olika bra på att 

inkludera kategorier, identiteter och berättelser som inte hämtar sina tolkningsramar från 

hegemoniserade idéer grundade i rasifierade och könade föreställningar. 

Med inspiration från främst teoretikern David Theo Goldberg har jag arbetat med att undersöka 

tre aspekter av nationella identitetskonstruktioner. Goldberg skriver fram ett antal verktyg som 

syftar till att avgöra på vilka sätt specifika fenomen och situationer kan anses rasistiska eller ej. 

Goldberg diskuterar utifrån detta element kopplade till språkets struktur, som han menar kan 

användas för att studera hur rasism tar sig uttryck. Trots att diskurser är kontextberoende och 

föränderliga bör det alltså enligt Goldberg gå att återfinna återkommande element i något som 

han kallar för den rasifierade diskursens grammatik. En sådan fokus på språkets struktur är även 

lämplig för analysen i denna uppsats, eftersom jag fokuserar på hur olika PAO talar, snarare än 

vilka handlingar olika PAO ägnar sig åt.  Inspirerad av Goldbergs ansats utvecklar jag tre aspekter 

för att studera konstruktionen av nationella identiteter, anpassade för uppsatsens feministiska 

anspråk och intresset för konstruktioner av identiteter utifrån föreställningar om nation, kön och 

’ras’. Aspekterna skall ses som teoretiskt grundade verktyg för att läsa och analysera materialet 

samt för att studera identitetskonstruktioner inom PAO-biståndet. Maria Carbin tydliggör hur 

dessa tre aspekter hänger ihop: ”Själva kategorierna vi och dom eller vit och svart i sig utgör 

grund för maktsitueringar genom att kroppar ordnas i hierarkier och genom att vissa subjekt 

utraderas ur historien (…)”.70 

Eftersom jag är intresserad av ambivalens eller kamp kring meningsbildande och identitet 

används i denna uppsats även några analytiska verktyg som möjliggör ett sådant fokus. Eftersom 

jag menar att de aspekter som utvecklas med inspiration av Goldberg inte är tillräckliga för en 

sådan analys används även några verktyg som förklarar ambivalens och instabilitet kopplade till 

identiteter. Synen på identitetsskapande processer som just socialt skapade gör att uppsatsen i 

stor utsträckning ansluter sig till Ernesto Laclau och Chantal Mouffes teoretiska grundantaganden 

såsom de presenteras i Hegemony and the Socialist Strategy.71 Med inspiration från dem ser jag 

                                                           

70 Carbin (2005), sid. 87, kursivering i original 
71 Laclau & Mouffe (1985/2001) 
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identiteter som socialt skapade processer, där flera motstridiga identiteter och diskurser 

samexisterar i varierande utsträckning. Enligt diskursteori blir subjektet benämnt och begripligt 

utifrån rådande diskurser och kan således inte ses som autonomt.72 Att subjektet ses som 

fragmenterat inom diskursteorin och alltså kan inneha olika positioner i olika diskurser blir därför 

viktigt för synen på ambivalens som centralt i identitetsskapande processer.73 Winther Jørgensen 

& Phillips förklarar det som att ”gruppbildningar är alltid tillslutningar i en obestämd terräng, och 

liksom all annan diskurs fungerar de bara genom att utesluta alternativa tolkningar”.74 Nedan 

presenterar jag vart och ett av uppsatsens analytiska verktyg. 

Den första av de element som Goldberg utvecklar är klassificering (classification), som enligt 

Goldberg ”basically [is] the scientific extension of the epistemological drive to place phenomena 

under categories”75. Denna aspekt av maktkodade identitetskonstruktioner bygger alltså på vad 

som kan tyckas vara naturliga uppdelningar eller kategoriseringar.76 Detta gäller inte minst 

klassificering och kategorisering av människor, som ofta förklaras med essentialistiska olikheter. 

För Goldberg är klassificering och föreställningar om rationalitet (framförallt inom vetenskap och 

forskning) intimt sammankopplade.77 Han skriver:”Classification, order, and value are 

fundamental to the forms of rationality we have inherited.”78 Denna tanke, att kategorisering och 

klassificering utgör en viktig förutsättning för maktutövning, återfinnas också hos exempelvis 

Irene Molina och Paulina de los Reyes.79 I den här uppsatsen har jag döpt om aspekten till 

kategorisering eftersom detta begrepp ligger närmare mina teoretiska ingångar och utgångspunkten 

i att makten bidrar till att producera kategorier. Aspekten kategorisering används för att studera 

om och hur människor och grupper delas in i identitetskonstruktioner. I analysen av uppsatsens 

material ställer jag, i relation till uppsatsens syfte, frågor om vilka identiteter som beskrivs samt vilka 

identiteter som konstituerar grupper i materialet.  

I samband med analysen av aspekten kategorisering används också det analytiska begreppet 

subjektspositioner. I den här studien användes begreppen subjekt och subjektsposition synonymt 

och min syn på subjektet präglas av poststrukturalistisk teoribildning.80 Jag ser subjektet som 

splittrat och som konstituerat av olika praktiker. Inspirerad av denna teoribildning ställs därför 

                                                           

72 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 48ff 
73 Ibid., sid. 49 
74 Ibid., sid. 52 
75 Goldberg (1990), sid. 301 
76 Ibid., sid. 301 
77 Ibid., sid. 302 
78 Ibid., sid. 303 
79 de los Reyes & Molina (2006), sid. 293ff 
80 Jfr. Ers (2006), sid. 23 
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frågor till materialet om vilka subjekt som konstrueras som legitima och vilka som inte är möjliga, frågor 

som kommer att lyftas fram på flera ställen i analysen. Detta betyder också att jag ser möjliga 

subjektspositioner som en konsekvens av makt och kunskap i en given kontext.81 Med Winther 

Jørgensen & Phillips ord kan man säga att ”[t]ill positionerna knyts vissa förväntningar om hur 

man ska uppföra sig och vad man kan säga och inte säga”.82 Eftersom subjektet aldrig kommer 

att bli färdigt eller helt, pågår hela tiden en kamp om betydelsebildning vilket gör att mening 

alltid, med Laclaus & Mouffes terminologi, är kontingent. Laclau & Mouffe använder begreppet 

överdeterminerat, för att visa att subjektetspositioner kan befinna sig i konflikt med andra möjliga 

positioner i andra diskurser, fram till dess en tillfällig tillslutning sker och en viss diskurs etableras 

genom hegemoniska processer.83 

Det andra språkliga elementet som Goldberg presenterar är differentiering (difference), som han 

menar görs i samband med klassificeringar, där rasifierade (och i den här uppsatsen könade) 

olikheter får utgöra förklaringen till de olikheter man skönjer genom att klassificera och värdera 

det som uppfattas som annorlunda. Goldberg skriver att ”[d]omination of a particular race is 

established in respect of a series of differences from other individuals or groups, and by virtue of 

a series of identities between like things”84. I den här uppsatsen har aspekten döpts om till 

hierarkisering, eftersom det tydligare belyser en värdering mellan kategorierna. Hierarkisering är 

alltså något som görs utifrån ovan nämnda kategorisering. Denna aspekt används för att studera 

om och hur det läggs värderingar till kategoriseringen. I analysen av uppsatsens material ställer jag 

frågor om ifall det finns identiteter som knyts till vissa egenskaper och värden, för att på så sätt studera om 

och hur hierarkisering görs. 

I samband med analysen av aspekten hierarkisering använder jag också det analytiska begreppet 

ekvivalenskedjor, det vill säga etablering av kedjor av betydelser som kopplas till identitetens 

knytpunkter, kallade nodalpunkter med Laclau & Mouffes begreppsapparat.85 Med hjälp av detta 

analytiska begrepp frågar jag vilka betydelser som knyts till olika subjektspositioner. Detta är en fråga 

som kommer att lyftas fram i flera delar av analysen.  

Ett tredje element hos Goldberg är särskiljande exkludering (differential exclusion). Goldberg menar 

att detta är det mest fundamentala elementet för rasistiska diskurser. Jag menar att skapandet av 

nationen kan ses som en exkluderingsmekanism där olika grupper eller individer kan konstrueras 

                                                           

81 Ibid., sid. 23 
82 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 48 
83 Ibid., sid. 49 
84 Goldberg (1990), sid. 303 
85 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 50  
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så att de tillhör, inte tillhör eller gränsar till att tillhöra nationen. Funktionen hos denna aspekt är 

med Goldbergs ord tvåfaldigt; dels kan den ”serve(s) as a presumtion in the service of which rules 

or rationalizations may then be formulated or offered” och dels ”be concluded as the outcome of 

practical deliberation in some domains – in economics, say, or pedagogy, or legislation”.86 Kort 

kan man säga att detta element innebär att vissa identiteter utestängs och exkluderas och att andra 

identiteter kan konstituera en privilegierad, moralisk position. Goldberg skiver: ”In general, the 

discourse of racism ’justifies’ the exclusion of others by denying or ignoring their respective 

claims”.87 I denna uppsats används aspekten också för att studera förekomsten av exkludering 

baserad på kön. I analysen av uppsatsens material ställer jag frågor om ifall det finns mönster av 

särskiljande exkludering i materialet.  

För Goldberg är det kombinationen av dessa element som gör att man kan studera hur rasismen 

förändras och anpassas i förhållande till nya och förändrade diskurser. För den här uppsatsens del 

används Goldbergs element, här kallade aspekter, för att studera konstruktionen av nationell 

identitet. Tillsammans utgör de olika analytiska aspekter som undersöker könade och rasifierade 

konstruktioner av nationella identiteter. Till varje aspekt har jag arbetat med att tillfoga ett 

feministiskt, postkolonialt ramverk. Detta kommer jag att utveckla i analysen.  

Avslutningsvis vill jag understryka att mina tolkningar och användningarna av aspekterna och 

övriga analytiska verktyg inte skall ses som ömsesidigt uteslutande eller heltäckande. Snarare skall 

modifieringen av Goldbergs element förstås som att de ibland går in i varandra på sätt som gör 

att mina försök att beskriva dem och hur de verkar innebär förenklingar av komplexa fenomen. 

3. Konstruktioner av jämställda nationella identiteter 

Analysens uppläggning 

Min analys är uppdelad efter de tre sammanhängande analytiska aspekter av nationella 

identitetskonstruktioner, vilka även inkluderar analyser av identitetskonstruktioner i termer av 

subjektspositioner och ekvivalenskedjor. Nedan följer en presentation av mina tolkningar 

uppdelad efter aspekterna Kategorisering, Hierarkisering och Särskiljande exkludering. 

Kategorisering: ”Jag tycker att kvinnorna är bärare av allt” 

I denna del av analysen lyfter jag fram de uppdelningar i kategorier och grupper som finns i 

materialet som en del av konstruktionen av nationell identitet vilken jag ser som kontingent, dvs. 

                                                           

86 Goldberg (1990), sid. 304 
87 Ibid., sid 307 
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ständigt pågående, instabil och föränderlig. Tanken är att under denna aspekt problematisera 

indelningsmekanismerna i PAO:s utsagor och visa hur maktrelationer upprättar indelningen av 

människor i kategorier enligt en bestämd ordning i en given kontext. 

Könade Andra och könlösa Vi 

I mycket av det material som analyseras i den här uppsatsen är kategorin ’kvinnor’ central i den 

meningen att det är den mest artikulerade och förekommande kategorin både i 

verksamhetsplanerna och i intervjumaterialet.  Könade kategorier kan således ses som viktigt i 

materialet. Detta betydde dock inte att subjektspositioner baserade på indelningen av människor i 

kön fungerade som identiteternas knytpunkt, snarare var föreställningar om nationell gemenskap 

dominerande. I Green Forums (GF) verksamhetsplan stod det exempelvis att ”[d]et är uppenbart 

att kvinnors deltagande i fredsprocesser är väsentligt och inte kan exkluderas, då det är kvinnorna 

som bär upp och håller ihop det civila samhället”88. Jag vill inledningsvis uppehålla mig vid vad 

det kan betyda att prata om kategorin ’kvinnor’ på det här sättet samt vad denna kategori 

konstitueras emot. Frågan om hur olika PAO konstruerar kategorin kvinnor i relation till 

konstruktionen av nationell identitet blir ett sätt att närma sig svaret på frågan om vilka identiteter 

som kan konstituera grupper i materialet.  

För att kunna titta närmare på hur kategoriseringen skapas i samband med talet om just kvinnor 

har jag undersökt hur könade och rasifierade identitetskonstruktioner upprättats och ifrågasatts i 

relation till kategorin ’kvinnor’ inom PAO-biståndet. Trots att kön har varit den vanligaste 

(uttalade) grunden för indelning av människor i grupper i PAO:s material har det varit framförallt 

två tendenser som bryter mot denna logik; dels har utsagor där män finns med (som könad och 

rasifierad kategori) sällan förekommit och dels har uppdelningen av människor i kön framförallt 

återfunnits i berättelserna om mottagarna, det vill säga PAO:s samarbetsorganisationer. 

Identitetskonstruktioner enbart organiserade utifrån könade kategorier har därför, som jag 

kommer visa, inte i någon större utsträckning kunnat utmana organiseringen kring nation som 

identitetens nodalpunkt.89 

Min tolkning är att konstruktionen av Vi ofta, men inte alltid, skapas som en till synes könlös 

identitet. I intervjun med generalsekreteraren för Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) 

gjordes kvinnor och ungdomar (bortanför Vi) till identiteter i behov av organisationens hjälp: 

”(…) vi arbetar ju mest med kvinnor och ungdomar för de är de politiska förlorarna i våra projekt i 

                                                           

88 Verksamhetsplan 5, Green Forum, mina kursiveringar 
89 Jfr. Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 50  
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alla fall”90. Genom det här citatet skapade respondenten ett Vi som arbetar med politiska 

förlorare i form av kvinnor och ungdomar. Identitetskonstruktioner där Vi:et sammankopplades 

med kvinnor och/eller ungdomar gjordes inte eller var inte möjlig att göra. Ordföranden i Green 

Forum uttryckte en likande organisering kring identiteter när hon menade att: 

(…) jag tycker att kvinnor är bärare av allt, de är bärare av barnen, de är bärare av 
vatten, de är bärare utav… ja, att barnen ska må bra i framtiden, så jag tycker att det 
är väldigt viktigt att det är de som vågar framträda, vågar ta den politiska makten.91 

I den här utsagan gjordes kvinnorna till de Andra, medan jaget artikulerades och skapades i 

könlösa ordalag. Maud Eduards menar i boken Förbjuden handling att ”(…) könsneutralitet i en 

könsimpregerad kultur betyder inte frihet från kön”92. Jag menar att samma resonemang går att 

applicera på rasifierad identitet i kulturer där vithet görs till en osynlig och självklar norm.93 

Tystnad, alltså vad som inte kan eller är önskvärt att artikulera, kan också säga oss något om 

maktrelationer utifrån vilka positioner som blir möjliga att benämna, definiera och kategorisera.94 

Vad innebär det att konstruktionen av Vi antar en till synes könlös skepnad? En tolkning skulle 

kunna vara att kön inte utmanar identitetskonstruktioner baserade på uppdelningen mellan 

biståndsgivare och mottagare, vars rötter till stora delar återfinns i Europas historia som 

kolonialmakt. Vi och Dem skapades med förankring i det svenska nationella projektet där 

rasifierade och könade föreställningar och uppdelningar av människor i grupper bidrar till att 

legitimera både nationalistiska och postkoloniala ideologier. Konstruktionen av könlösa Vi var 

dock något som samma respondent, från Green Forum, delvis bröt eller ifrågasatte i ett senare 

skede av intervjun, då hon lyfte fram sin egen identitet som kvinna kopplat till politiskt 

engagemang: 

Ett problem är ju att kvinnor oftast säger; ja men jag kan inte och jag har inte tid 
och jag vet inte och så vidare. Sådan var jag själv när de frågade mig 1982 om jag 
skulle vilja ställa upp på en lista; nej, nej, nej, jag är bara sexbarnsmor och lärare, jag 
kan ingenting, sa jag. […] och det är ganska bra att jag säger det […] jag bara växte 
och växte och växte med uppgiften och så är det med er också. Då blir man ett 
levande exempel.95 

I citatet ovan skapade respondenten sig själv med utgångspunkt i den könade identiteten kvinna, 

något som kan sägas bidra till att destabilisera berättelser med utgångspunkt i kategoriseringar 

baserade på den postkoloniala relationen mellan första och tredje världen och mellan 
                                                           

90 Intervju 1, Centerpartiets Internationella Stiftelse, mina kursiveringar 
91 Intervju 5, Green Forum, mina kursiveringar 
92 Eduards(2002), sid. 106 
93 Ett sådant antagande gäller dock bara för människor som identifierar sig med en överordnad maktposition i 
rasistiska diskurser. Sara Ahmed poängterar att ”[w]hiteness is only invisible to those who inhabit it” (Ahmed 2004, 
stycke 14). 
94 Jfr. de los Reyes & Molina (2006), sid. 315 
95 Intervju 5, Green Forum 
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biståndsgivare och biståndsmottagare.96 En annan tolkning är att det var just genom att tala om 

sig själv som ett lyckat exempel i förhållande till kvinnorna i samarbetsorganisationerna som 

föreställningar om väsenskilda Vi och Dem kunde etableras.97 Genom att skapa en rasifierad 

kvinnlighet, konstituerad mot en osynlig ”vit” position, kunde en rangordning göras mellan det 

lyckade Vi och ett inte fullt så lyckade Dem.98  

I verksamhetsplanen för Vänsterns Internationella Forums (VIF) beskrevs målgruppen för ett 

projekt med ett samarbetsparti i Armenien som att ”[m]ålgrupper för projektet är i första hand 

kvinnor som är aktiva på olika nivåer inom Armeniens folkparti (…) och kvinnor aktiva i 

Vänsterpartiets lokalorganisation Örebro”.99 Här artikulerades könade identiteter tillsammans 

med en indelning baserad på nationell tillhörighet, där konstruktionen av Vi även kunde 

konstitueras mot kvinnorna i lokalorganisationen i Örebro. Jag tolkar det som att indelningen efter 

både kön och nationell tillhörighet var möjlig i konstruktionen av de Andra, något som visar att 

Vi:et kunde behålla sin till synes könlösa karaktär både i relation till kvinnor inom och utanför 

nationsgränsen. En ytterligare tolkning är att den könade identiteten ’kvinna’ blev till en 

subjektsposition med vilken både givare och mottagare kunde identifiera sig, vilket i sådant fall 

kan sägas utmana nationen som främst identifikationspunkt. Denna tolkning kan göras utifrån 

det metodologiska antagandet om att subjektet är överdeterminerat och att olika identiteter är 

möjliga i en och samma situation.100 

Vänsterns Internationella Forum, delvis tillsammans med Olof Palmes Internationella Center 

(OPC), var de två av de sju PAO som främst problematiserade och destabiliserade 

konstruktionen av en enhetlig, underordad kvinna i mottagarlandet. I VIF:s  verksamhetsplan 

stod exempelvis att läsa att ”[m]ånga organisationer drivs också, i likhet med politiska partier och 

dess manliga ledare, av kvinnor ur nomenklaturan som på så sätt skaffar sig makt och inflytande 

och tillgång till utländskt stöd och ekonomiska resurser”101. Denna utsaga kan tolkas som ett 

motstånd mot eller ifrågasättande av att könade identiteter var den enda åtkomliga 

maktdimensionerna inom de olika mottagarorganisationerna. Här skedde ett försök att också 

etablera tolkningsramar för maktanalyser utifrån etnicitet och klass, dock främst inom 

mottagarlandet.  

                                                           

96 Jfr. Berg (2007), sid. 279ff 
97 Jfr. de los Reyes & Molina (2002), sid. 293ff 
98 Jfr. Mattson (2004) 
99 Verksamhetsplan 2, Vänsterns Internationella Forum, sid. 9, mina kursiveringar 
100 Jfr. Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 51 
101 Verksamhetsplan 2, Vänsterns Internationella Forum, sid. 10 
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I intervjun med sekreteraren för VIF uttalades att ”(…) vi [har] en övergripande [analys] i alla 

projekt (…) av hur samhället fungerar, hur könsmaktsordningen fungerar”102, vilket kan tolkas 

som att könsmaktsordningen anses vara global eller universell i VIF:s analys. Många 

postkoloniala feminister varnar för sådana antaganden, eftersom det bidrar till att osynliggöra 

skillnader mellan kvinnor.103 Dock framhölls det i flera utsagor från VIF att andra 

maktdimensioner, baserade på klass och etnicitet, också behövde vävas in i analysen av kvinnors 

och mäns villkor.104 Sådana utsagor skall dock inte ses som ”typiska” för olika PAO. 

Generalsekreteraren för Centerpartiets Internationella Stiftelse menade exempelvis att ”(…) vi 

jobbar rätt mycket med (…) kvinnornas könsmaktsordning och hur dom ska kunna få mer ut av 

beslut (…)”.105 Detta citat exemplifierar återigen hur gruppen ’kvinnor’ ofta skapas som något 

enhetligt om ligger bortanför Vi:et.  

När det konstruerade Vi:et artikuleras i förhållande till de Andra är det nästan alltid i könlösa 

ordlag, som om det vore enbart ”de andra kvinnorna” som berördes av resonemang om kvinnors 

särskilda utsatthet eller om könsmaktsordningen. Detta bidrar till att skapa en endimensionell syn 

på kvinnor i mottagarorganisationerna, något som omöjliggör analyser där exempelvis rasism 

och/eller ekonomisk ojämlikhet mellan kvinnor kan synliggöras.106 I Maud Eduards analys av hur 

”främmande” kvinnor görs till dem som är i behov av hjälp och skydd visar hon hur centrala 

dessa berättelser varit för konstruktionen av svensk identitet i takt med att nationalismen ändrat 

karaktär och gränserna mellan det ’svenska’ och det ’utländska’ har blivit mer svårdragna.107 Detta 

bidrar också till att, med Katarina Matssons ord, ”skapa ett rum bortom kritik (…)”108 där frågor 

om globala orättvisor görs till problem som ligger bortom den privilegierade positionen som 

biståndsgivare i en postkolonial kontext.  

Den tysta kategorin 

I styrdokumentet som reglerar PAO:s arbete står det att kvinnor skall uppmärksammas särskilt. 

Att män skall ignoreras särkilt står däremot inte. Den ständiga benämningen av kvinnor som 

kategori och tystnanden kring män som kategori kan ses som en ovilja att göra kön till en politisk 

dimension som tydliggör hur makt och kön hänger ihop.109Att män som politisk kategori bara 

                                                           

102 Intervju 2, Vänsterns Internationella Forum 
103 Jfr. Mohanty (2003) 
104 Jfr. Verksamhetsplan 2, Vänsterns Internationella Forum, sid. 10 
105 Intervju 1, Centerpartiets Internationella Stiftelse, mina kursiveringar 
106 Jfr. Mohanty (2003) 
107 Eduards (2007), sid. 68 
108 Mattsson (2004), sid. 129 
109 Jfr. Eduards (2002) 
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förekommer i undantagsfall i PAO:s arbete kan förstås som att män tillhör normen på den 

politiska scenen, medan kvinnor utgör avvikarna. Kristdemokratiskt Internationella Center (KIC) 

vill med sina projekt ”(…) förbättra kvinnors chanser till fullt politiskt deltagande genom att 

utveckla individuella förmågor, men framförallt genom att assistera partier och organisationer 

(inklusive manliga medlemmar) (…)”110. Trots att kvinnors chanser skall förbättras särskilt, 

uttrycks det ingenstans att mäns chanser bör försämras särskilt och det görs inga försök att 

destabilisera kategoriseringen av människor i kön. Föreställningen om att människor är uppdelade 

i två kön utmanas inte av någon PAO, däremot förekom andra berättelser baserade på i huvudsak 

rasifierade uppdelningar med utgångspunkt den egna nationella identiteten, vilka bidrog till att 

konstituera Vi och Dem.  

Maud Eduards frågar om män överhuvudtaget finns som politisk kategori?111 Frågan syftar till att 

belysa förgivet tagna normer om kön inom politiken. Män är inte helt och hållet osynliga i PAO:s 

arbete, även om svenska män är totalt frånvarande i de utsagor som analyserats. I ett projekt 

planerat av Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) med syftet att utbilda kvinnliga beslutsfattare i 

irakiska Kurdistan görs en så kallad hållbarhetsanalys. Där bedöms en risk med projektet vara 

”[d]e kulturellt betingade negativa åsikterna bland män gentemot kvinnors deltagande i ledarskap 

och beslutsfattningsprocesser”112. Här benämns både män och kvinnor som kategorier, däremot 

handlar det om män, kvinnor och konflikter baserade på kön, på betryggande avstånd från Vi:et. 

Ett könat och rasifierat De skapades i samma rörelse som ett till synes neutralt Vi utan vare sig 

kön eller ’ras’. Med Gayatri Chakravorty Spivaks ord skulle man kunna säga att de problematiska 

männen i utsagan utgjordes av bruna män.  

Som jag nämnde tidigare så kan tystnad också säga oss något om maktrelationer i termer av vilka 

positioner som går att benämna, definiera och kategorisera.113 Kvinnorna i 

mottagarorganisationerna karaktäriseras på flera ställen i de intervjuer som gjorts i anslutning till 

den här uppsatsen som ”politiska förlorare”, ”inte befläckade av (…) korruption”, ”bärare av 

barn och samhället” och som ”förutsättningar för riktig demokrati”.  De kedjor av betydelse som 

knöts till kategorin ’kvinnor’ konstituerades sällan mot kategorin ’män’. Däremot konstituerades 

de mot ett till synes ”neutralt” Vi, utan vare sig ras eller kön. Det är den närmast totala tystnaden 

och samtidiga närvaron av rasifierade identiteter och kategorier som jag nu vill diskutera. 

Indelningar av människor i grupper är att betrakta som politiska handlingar, vilka får 

                                                           

110 Verksamhetsplan 3, Kristdemokratiskt Internationellt Center, sid. 9, mina kursiveringar 
111 Eduards (2002) 
112 Verksamhetsplan 7, Jarl Hjalmarsson Stiftelsen, sid. 75, mina kursiveringar 
113 Jfr. de los Reyes & Molina (2002), sid. 315 och Spivak (1988/2002), sid. 123 
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konsekvenser för hela samhällsbilden, eftersom grupper bara kan begripliggöras i relation till 

andra grupper.114 Definitionen av de Andra är central i definitionen av Vi och dessa identiteter 

skapas i ”samma rörelse”115. Subjektspositioner som ger möjligheter att definiera och dela in 

människor i grupper kan kopplas till diskursteorins problematisering av representation. Gayatri 

Chakravorty Spivak talar till exempel om det epistemiska våld som utövas i konstruktionen av det 

koloniala subjektet inom bl.a. imperialistisk lag och utbildning. Hon kritiserar Antonio Gramscis 

redogörelse för den subalterna som styrd av ”(…) den epistemiska inblandningen av juridiska och 

disciplinära definitioner som medföljer det imperialistiska projekt”.116 Spivaks påståenden om att 

det inte finns någon plats varifrån det subalterna subjektet kan tala och bli lyssnad på, därför att 

den intellektuella och de som dominerar den internationella arbetsdelningen inte kan lyssna och 

förstå, problematiserar konstruktionen av enhetliga rasifierade och könade subjekt inom PAO-

materialet som särskilt ska uppmärksamma kvinnor. Spivak skriver vidare att: 

På andra sidan den internationella arbetsdelningen kan inte det exploaterade subjektet 
veta och tala texten om kvinnlig exploatering, även om det absurda med den 
ickerepresenterade intellektuella som ger plats för henne att tala uppnås. Kvinnan 
befinner sig tvåfaldigt i skuggan.117 

De frågor och problem som lyfts fram i Spivaks essä Kan den subalterna tala? bidrar till att 

problematisera de sätt på vilket gruppen kvinnor representeras och konstrueras av PAO och visar 

hur tystnad kring Vi:ets egen roll i upprätthållandet av globala maktordningar gör kategorisering 

av människor i grupper till en maktkodad handling. Maria Carbin sammanfattar detta på ett bra 

sätt med orden: ”(…) att använda identiteten kvinna som utgångspunkt för feministisk politik är 

problematiskt då det alltid är någon grupp av kvinnor som kommer att känna sig exkluderad i ett 

politiskt projekt som utgår från en specifik kvinnlig identitet”.118 

I analysen ovan utmanar uppdelningen av människor i kön inte, med ett fåtal undantag, 

uppdelningen mellan Vi och Dem med utgångspunkt i identiteterna som biståndsgivare 

respektive mottagare. Man kan säga att kön som knytpunkt för konstruktionen av identitet inte 

har kunnat utmana konstruktionen av Vi utifrån nationell tillhörighet. Samtidigt utgör könade 

och rasifierade föreställningar och kategorier en förutsättning för skapandet av nationen.119 

Genom analysen har jag velat visa att ’kvinnor’ förstås som en central kategori för den här typen 

av utvecklingssamarbete. Gruppen ’kvinnor’ blir ofta till något som ligger bortom konstruktionen 

                                                           

114 Jfr. Said (1978/2004) 
115 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 57 
116 Spivak (1988/2002), sid. 98-99 
117 Ibid., sid. 108-109, kursivering i original 
118 Carbin (2005), sid. 87 
119 Jfr. Eduards (2007), kap. 2 
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av Vi:et. När Vi:et artikuleras i förhållande de Andra är det nästan alltid i könlösa ordlag, som om 

det vore enbart ”de andra kvinnorna” som berördes av resonemangen om kvinnors särskilda 

utsatthet eller om könsmaktsordningen. Svenskhet och vithet som globala maktpositioner och 

norm kan inte heller artikuleras, problematiseras eller ifrågasättas utan skapas som en naturlig och 

självklar position (som inte behövde benämnas). Vi:et kan således tolkas som konstituerat både 

av könande och rasifierade föreställningar, men ett visst motstånd mot detta förekom hos 

framförallt VIF och i någon mån OPC. 

Hierarkisering: ”Vi bygger demokrati” 

Under denna aspekt kommer jag nu att diskutera om och hur svensk nationell identitet knyts till 

specifika egenskaper eller värden. Fokus kommer framförallt att ligga på att diskutera hur 

jämställdhetsbegreppet konstrueras inom PAO-biståndet och att visa hur detta både bidrar till att 

skapa och ibland ifrågasätta svensk nationell identitet. 

Jämställda Vi och ojämställda Andra 

Min studie av PAO:s utsagor visar att talet om jämställdhet ofta fungerar som en nationell 

identitetsmarkör, där konstruktioner av Vi sammankopplas med framåtskridande 

jämställdhetsarbete, vilket speglas mot de Andras bakåtsträvande. I verksamhetsplanen för Olof 

Palemes Internationella Center görs svenska erfarenheter av bl.a. jämställdhet till ett viktigt 

verktyg för att uppnå projektmålet: 

Palmecentret och Socialdemokraterna önskar bistå Al Fatah i denna process [med 
att motverka de hierarkiska beslutsgångarna och korruptionen] med såväl resurser 
för nödvändiga aktiviteter som den kunskap och erfarenhet vi från svensk sida har av 
demokratisk och jämställd partiverksamhet.120 

En tolkning av detta citat är att en rangordning, eller hierarkisering, mellan Vi och Dem görs. 

Genom att sammankoppla OPC:s ”svenska” kunskaper och erfarenheter med positiva värden 

som demokrati och jämställdhet, när Al Fatah samtidigt sammankopplas med negativa värden 

som hierarki och korruption, kan konstruktionen av Vi göras utifrån positiva associationer vilket 

också speglas i hur samarbetsparten konstrueras utifrån negativa betydelser. Maud Eduards 

menar att svensk nationell identitet skapas i relation till rasifierade och könade fiender och 

främlingar där jämställdhet används för att skapa Sverige som nation. Eduards skriver att 

”Sverige betraktas som en modern, framstegsvänlig och rationellt handlande stat, som ligger långt 

före andra länder och kulturer på detta område”.121 Med utgångspunkt i könade och rasifierade 

                                                           

120 Verksamhetsplan 4, Olof Palmes Internationella Center, sid. 27, mina kursiveringar 
121 Eduards (2007), sid. 57 



28 

 

kategorier och föreställningar skapas jämställdhet som ett nationellt svenskt värde, vilket blir ett 

sätt att skapa hierarkiska skillnader mellan jämställda Vi och ojämställda Andra. 

I verksamhetsplanen för Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) beskrivs ett projekt syfta till ”(…) att 

stärka kvinnors kapacitet och ambition så att de därmed kan ta en aktiv roll i det politiska 

livet”.122 Även här konstrueras Vi:et som den aktiva och rationella aktör som behövs för att 

förbättra en negativ situation och göra kvinnorna i organisationen mindre passiva. Linda Berg 

uttrycker det som att man kan se ”(…) hur den Andre görs till en fond mot vilken man kan 

formulera en egen självbild”123. Att beskriva de Andra som passiva, ojämställda och i behov av 

hjälp bidrar till att legitimera Vi:ets privilegierade position i biståndsrelationen.  

Samarbetsorganisationerna porträtterades ofta av samtliga PAO som att de inte var jämställda, i 

samma rörelse som ”svenska erfarenheter av jämställdhet” lyftes upp som en resurs i projekten. 

Berättelser om kvinnor och män i samarbetsorganisationerna gjordes ibland till vedertagna 

sanningar om hur dåligt det stod till med jämställdheten i samarbetsorganisationen. Berättelser 

om vissa kvinnor gjordes till berättelser om alla (Andra) kvinnor. I intervjun med 

generalsekreteraren för Centerpartiets Internationella Stiftelse motiverades organisationens 

kvinnoseminarier i Irak på följade sätt: 

Och då kan man ju undra; varför jobbar de [kvinnorna] inte direkt i partiet? Nej, de 
måste gå på kvinnoseminarier och vänja sig vid att vara en del i… besluts… att 
vara politiker. Man blir inte det utan vidare, utan de måste gå och lära sig först. Eller 
de måste vänja sig vid att de kan påverka, innan de vill (…) gå in och påverka.124 

Det som beskrivs ovan är rasifierad kvinnlighet, oförmögen att utan svenskfinansierade 

kvinnoseminarierna påverka och vara politiker, något som projektet som beskrivs skall se till att 

ändra på. Eftersom kvinnorna i exemplet, enligt respondenten, inte har lärt sig hur de ska kunna 

påverka, skapas en nödvändigt hjälpande hand genom Vi:et, som kan lära dem detta. I citatet 

ovan görs det först till ett allmänt problem att ”man” inte bara kan bli politiker utan vidare, men 

när det specificeras vem som behöver ändra sig handlar det plötsligt om ”dem”, en kategori på 

betryggande avstånd från Vi:et. Problem och åtgärder placeras någon annanstans, hos ’andra’ 

kvinnor som är i behov av att vänja och lära sig att de kan påverka för att på så sätt bli en del av 

politiken. Min tolkning är att en tydlig rangordning sker, där en könad och rasifierad kvinnlighet 

sammankopplas med passivitet och låg utbildningsnivå, vilket bidrar till att konstituera ett 

överordnat Vi.  

                                                           

122 Verksamhetsplan 7, Jarl Hjalmarson Stiftelsen, sid 66 
123 Berg (2007), sid. 46 
124 Intervju 1, Centerpartiets Internationella Stiftelse, mina kursiveringar 
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I statsvetaren Ann Towns studie av jämställdhetsdiskursen i Sverige pekar hon på att identitet i 

samband med ojämställdhet i allt större utsträckning har kommit att konstrueras som ett problem 

som finns hos ’de andra’. I Towns analys rör det sig främst om inkludering och exkludering 

kopplade till jämställdhetsbegreppet, där den föreställda och diskursivt konstruerade gruppen 

”svenskar” ställs mot den lika mångdimensionella och splittrad grupp som fått gå under namnet 

”invandrare”,125  en imaginär och skapad uppdelning som bygger på en kategorisering och 

hierarkisering med reella konsekvenser. Med denna teoretiska ingång kan citatet ovan tolkas på 

ett likande sätt; att problem med ojämställdhet eller (vissa) kvinnors frånvaro i politiken är ett 

problem som förläggs hos de andra, bortom det svenska Vi:et. För att (de Andra) kvinnorna i 

Irak ens ska kunna veta att de vill vara med och påverka så behöver de gå på svenskfinansierade 

kvinnoseminarier som vänjer dem vid detta.  

Ett brott mot att etablera föreställningar om ett förträffligt jämställt Vi i kontrast till ett inte fullt 

så förträffligt Dem gjordes tydligast av Vänsterns Internationella Forum, som bl.a. i 

verksamhetsplanen menade att: ”[d]e kurdiska och turkiska samhällena är, likt det svenska, i grund 

och botten patriarkala”.126 I verksamhetsplanen för Olof Palmes Internationella Center beskrivs 

situationen i samarbetspartens land som att den ”(…) har många likheter med den svenska och det är 

därför av intresse att skapa ett utbyte av erfarenheter mellan de två länderna”.127 Dessa utsagor 

kan, med Maud Eduards ord, tolkas som protester mot den nationella etiketten, vilket motsäger 

betydelser som befästs om det svenska samhället som särskilt jämställt. En tolkning är att 

utsagorna i det närmaste kan ses som opatriotiska handlingar, vilka bidrar till att ifrågasätta ett 

enhetligt, rationellt och jämställt Vi.128 Samtidigt utgår båda utsagorna från indelning av territorier 

och gemenskaper i nationella rum, vilket kan tolkas som att grunden i den nationella identiteten 

inte kan ifrågasättas helt och hållet. 

Linda Berg beskriver att jämställdhet hos svenska solidaritetsarbetare i Nicaragua hanterades som 

”(…) en självklart kulturellt friställd sanning”129 där både dess definition och mål ses som 

självklart goda. I verksamhetsplanen för Jarl Hjalmarson Stiftelsen står det apropå en resa som 

gjorts av delegation från organisationen: 

Den främsta erfarenheten från denna resa [som gjordes till irakiska Kurdistan] var 
just avsaknaden av kunskap vad gällande demokrati och jämställdhetsarbete. Vidare hur 
positivt inställda alla var till samarbete för att få nya intryck och erfarenheter utifrån. 

                                                           

125 Towns (2002) 
126 Verksamhetsplan 2, Vänsterns Internationella Forum, sid. 84, min kursivering 
127 Verksamhetsplan 4, Olof Palmes Internationella Center, sid. 128, min kursivering 
128 Jfr. Eduards (2007), sid. 71 
129 Berg (2007), sid. 195 
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Genom utbildningsinsatser skulle många personer i Irak få ökad kunskap om 
demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och konflikt- och dialogarbete.130 

I det här citatet görs positiva värden som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet till 

något som måste komma utifrån, från den svenska organisationen. En tanke som återfinns i 

många biståndsorganisationer.131 Dessutom förmodas dessa värden, där jämställdhet ingår, per se 

vara goda och önskvärda för samarbetsorganisationerna. I uppsatsen utgår jag från att så kallade 

liberala, universella värden, som exempelvis ’demokrati’ och i någon mån ’jämställdhet’, har nått 

en tillfällig fixering kring en specifik partikularism, men att antagonism alltid kan uppkomma och 

utmana diskurser som nått tillfällig hegemoni.132 Jämställdhet definierades av samtliga 

organisationer ofta som att det handlade om att ha 50 procent kvinnor och 50 procent män i 

beslutsfattande organ. Med den definitionen kunde en god jämställd identitet konstrueras både 

med utgångspunkt i den egna nationella identiteten och i det egna partiet. Ett tydligt exempel på 

hur svensk jämställdhet konstruerades som särskilt lyckad skedde i tanken på att 50 procent 

kvinnor och 50 procent män betyder att jämställdhet som mål i stort sett är uppnått.  

Paulina de los Reyes & Irene Molina menar att ”[t]olkningsföreträdet i (…) jämställdhetsfrågor 

innebär att maktrelationer mellan kvinnor och män diskuteras utifrån västerländska kvinnors 

erfarenheter och ideal (?) medan andra kvinnor automatiskt betraktas som förtryckta, ojämställda 

och traditionsbundna”.133 Denna tendens - att utifrån definitioner av jämställdhet som stämmer 

väl överens med det som de olika PAO redan uppnått - kommer att diskuteras nedan utifrån två 

teman. Dels handlar det om vad det betyder att hela tiden konstruera jämställdhetsbegreppet i 

termer av att det handlar om både kvinnor och män och dels handlar det om hur 

jämställdhetsbegreppet ofta görs till ett specifikt mål (med historiska rötter) i den egna 

partianknutna organisationen.  

Inga kvinnor utan (goda och onda) män 

I kapitel två där jag diskuterade uppsatsens metodologiska utgångspunkter redogjordes bl.a. för 

ett antal kritiska ingångar till att förstå jämställdhetsbegreppets nuvarande betydelse i den svenska 

kontexten. Som jag nämnde ovan förknippas jämställdhetsbegreppet av samtliga PAO i de allra 

flesta fall med lika stor andel män som kvinnor inom politiken. I intervjun med ordföranden för 

Green Forum reproducerades tanken om att samarbetspartens deltagare kunde delas in i två 

komplementära grupper: 

                                                           

130 Verksamhetsplan 7, Jarl Hjalmarson Stiftelsen, sid. 70, mina kursiveringar 
131 Ers (2006) 
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(…) man har breddat sig till hela Västafrika och bjudit in kvinnor och vi har varit 
ute i skogen där vi har haft våra möten och kvinnor som bor där, den här 
ursprungsbefolkningen, jättefattiga, de har sagt; ’jag har aldrig talat inför män förut’, 
för det har funnits män med, ’och nu så gör jag det’. Och de har alltså verkligen lyft sig 
själva och de har startat mikrokrediter och verkligen märkt att det är de som har 
makten om de bara tar den då, att de vågar uttrycka det. Och sen så säger de det 
när de ser mig då, jag har sex barn och har engagerat mig politiskt själv, då förstår 
de att det går, men man måste ju ha väldigt bra män hemma [skratt].134 

Denna utsaga ställer inte enbart män och kvinnor mot varandra i vad som, med 

kulturantropologen Ulrika Dahls ord ”(…) tydliggör (…) hur jämställdhetspolitiken vilar på och 

upprätthåller en heterosexualiserad förståelseram där utgångspunkten är två separata och 

motsatta kön är de enda möjliga identiteterna”.135 Konstruktionen av människor i två kön 

utmanas helt enkelt inte, som jag diskuterade tidigare, i PAO:s arbete (även om kön inte gjordes 

till knytpunkt för identiteten). Vad som blir tydligt i citatet från Green Forum är dock att det inte 

handlar om vilka män som helst i detta arbete, utan om ”bra män”. Jag vill uppehålla mig vid 

detta och diskutera konstruktionen av goda män samt vilken funktion detta har för att skapa 

hierarkier mellan Vi och Dem.  

För att konstruera de goda, positiva männen, behövs kategorier mot vilka dessa kan speglas och 

konstitueras.136 Genom att benämna Andra män och samhällen som ”patriarkaliska”137 och 

karaktäriserade av ett ”(…) mycket traditionellt ’orientaliskt’ familjesystem”138 kunde ett 

överordnat Vi skapas, vilket inrymmer goda samhällen och goda män. Med Maud Eduards ord 

läggs ”(…) patriarkal kultur till något som andra, icke-svenskar, har”139 där konstruktionen av Vi 

och den svenska nationella identiteten beskrivs som fritt från kulturell prägling och påverkan. På 

det här sättet kan man säga att män som könad kategori förekom, och att kategorin (vita) goda 

män bidrog till att skapa och upprätthålla hierarkiserade föreställningar om vem eller vilka som 

bär ansvaret för kvinnors situation i samarbetsorganisationen. De ”bra männen” (som inkluderas 

i Vi:et) ska såldes inte beskyllas eller avkrävas ansvar för de könsrelaterade problem som 

kvinnorna i samarbetsorganisationerna beskrivs vara utsatta för. Detta bidrar till en tystnad kring 

Vi:ets del postkoloniala relationer, som hämtar näring ur normaliserade föreställningar om goda 

                                                           

134 Intervju 5, Green Forum, mina kursiveringar 
135 Dahl (2005), sid. 56 
136 Jfr. Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000) 
137 Detta gjordes till exempel i Verksamhetsplan 4 för Olof Palmes Internationella Center, sid. 200 och i Intervju 6 
med Swedish International Liberal Center 
138 Verksamhetsplan 2, Vänsterns Internationella Forum, sid. 11 
139 Eduards (2007), sid. 57 



32 

 

försvarares och onda främlingars relation till kvinnokroppar som territorier.140 I 

verksamhetsplanen för VIF beskrivs män i Armenien på följande sätt: 

Män ses allmänt som huvudförsörjare och ansvariga för alla beslut inom familjen. 
När männen emigrerar för att söka arbete utomlands drabbas hemmavarande 
kvinnor av att stå med det reella försörjaransvaret i en situation med mycket hög 
arbetslöshet, men utan beslutsrätt och utan reella möjligheter till skilsmässa.  (…) 
Ett nytt problem är också förekomsten av ”parallella familjer”. Det är män som 
flyttat utomlands för att skaffa försörjning och som i det nya landet skaffar en ny 
familj. Dessa utgör ytterligare en börda för de armeniska kvinnor som bär 
hushållsansvaret hemma, särskilt när männen flyttar hem igen efter att ha drabbats 
av olika, ofta könsrelaterade, sjukdomar och inte sällan också tar med sig också den 
nya familjen tillbaka till Armenien, med krav på att ursprungshustrun ska stå för 
försörjningen för dem alla.141 

I den här beskrivningen av situationen i Armenien får vi tillgång till en berättelse om kvinnor och 

män och hur de förhåller sig till varandra. Jag tolkar beteendena som beskrivs som ett uttryck för 

aktiva, mobila, men onda, män och relativt maktlösa, oflyttbara kvinnor i behov av stöd från 

svenska partiaktiva. Att beskriva Andra män som onda och oförmögna att ta till sig 

jämställdhetsarbetet är, med min tolkning, viktigt för att kunna konstruera svensk nationell 

identitet.142 Att konstruera goda svenska män mot en fond av onda Andra män bidrar till att 

upprätthålla nationella gränsdragningar utifrån föreställningar om kön och ’ras’. I intervjun med 

Swedish International Liberal Center (Silc) reproduceras tanken om Vi:et som progressiv och 

jämställt: 

Och det negativa som sagt att det är fortfarande i många… östländer, 
Östeuropeiska länder (…), är det fortfarande väldigt patriarkaliskt… män har 
fortfarande den här synen på kvinnor att; ja, ja, hon kan göra politik, men det är vi 
som ändå har den ledande rollen och… och därför försöker vi att lyfta det i våra 
aktiviteter som seminarier…143 

Detta citat kan tolkas utifrån Eduards analys av hur främmande (och rent av osvenska) män 

måste lämnas därhän i de dominerande berättelserna eftersom de betraktas som ”avogt inställda 

till svenska värderingar”144, vilket också går att applicera på flera utsagor från olika PAO. 

Samtidigt som Andra män konstrueras som motsatser till de goda svenska männen, utmanar detta 

inte tanken om att onda män och försvarslösa kvinnor i samarbetsorganisationerna behöver 

varandra. Detta tog i sig bl.a. i uttryck i följande utsaga under intervjun med Green Forum: 

Intervjuperson [IP]: För ofta… jag har ju sett kvinnor som är misshandlade, och vi 
pratar om det också; våld – våld i hemmet existerar i Sverige och då blir de ju 

                                                           

140 McClintock (1995), kap. 10 
141 Verksamhetsplan 2, Vänsterns Internationella Forum, sid. 11 
142 Jfr. Eduards (2007) 
143 Intervju 6, Swedish International Liberal Center, mina kursiveringar 
144 Eduards (2007), sid. 62 
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chockade, att det kan existera i Sverige . Så det är ju viktigt att tala om att allt det 
här sker överallt i hela världen. 

Hanna: Mmm 

IP: Och det kommer kvinnor som har stora sår efter machetes och sådär, hugg i 
armen och så. Då måste man ju prata om det och dessutom pratar man ju då som 
jag sa förut med männen, att det är viktigt att deras män tillåter kvinnorna, att de 
tycker att det är bra, att de är stolta istället för att bli förbaskade att de [kvinnorna] 
går hemifrån…145 

I den här sekvensen skedde flera olika betydelsebildningar kring Vi och Dem. Den första 

handlade om att våld mot kvinnor konstrueras som ett problem världen över, där också Sverige 

ingår. Detta kan sägas bidra till att ifrågasätta konstruktionen av det nationella Vi:ets koppling till 

vad som kan verka vara en icke-patriarkal och god manlighet. I den sista sekvensen i citatet 

reproduceras betydelsebildningen kring konstruktionen av två kön som ömsesidigt beroende av 

varandra.146 I meningsbildandet kring att ”(…) det är viktigt att deras män tillåter kvinnorna”, 

finns inget alternativ till den obligatoriska sexualiteten där män och kvinnor begär varandra.147 

Dessutom, återigen, blir de män som slår kvinnor till Andra män. Samtidigt måste man kanske 

fråga sig varför det är så viktigt att män och kvinnor fortsätter att leva tillsammans, trots att 

kvinnorna i citatet ovan blivit misshandlade av de män som de levde med. Detta är dock en 

diskussion som jag inte kommer att kunna föra i denna uppsats.  

I Ulrika Dahls diskussion visas hur förväntad heterosexualitet och kvinnors och mäns begär till 

varandra reproducerar män och kvinnor som ”väsenskilda och komplementära”.148 Som Dahl 

visar så leder detta till en paradox, då jämställdhet syftar till att förändra betydelsen av genus 

samtidigt som begreppet bygger på uppdelningen av människor i två kön. Dahls dekonstruktion 

av jämställdhetsbegreppets dolda antaganden där hon poängterar att ”den högutbildade vita 

karriärkvinnans svårigheter att nå makt och högre lön”149 har gjorts till ett allmänt 

jämställdhetsproblem hjälper mig med en problematiserande ingång till vilka betydelser de olika 

PAO ger begreppet jämställdhet.150 Som jag har visat i min analys ovan så bygger begreppet inte 

bara på föreställningar om obligatorisk sexualitet där män och kvinnor begär varandra, begreppet 

används också för att konstruera nationen utifrån goda och onda män, vilka är försvarare 

respektive främlingar eller fienden till nationen.151 Som jag har visat så bygger 

jämställdhetsbegreppet i olika PAO på föreställningar som får konsekvenser för konstruktionen 

                                                           

145 Intervju 5, Green Forum, mina kursiveringar 
146 Jfr. Dahl (2005) 
147 Ibid. 
148 Ibid., sid. 61 En liknande diskussion finns i Martinsson (2001) 
149 Dahl (2005), sid. 62 
150 Jfr Ibid., sid. 69 
151 Jfr. Eduards (2007) 
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av Vi och Dem och därmed också för konstruktionen av nationell identitet. Min utgångspunkt är 

att den mening som begreppet jämställdhet ges bär på konsekvenser både för vilka subjekt och 

för vilka berättelser som blir legitima i olika PAO:s arbete. De olika PAO:s definitioner och 

användningar av jämställdhetsbegreppet bidrar också att i de flesta fall upprätta hierarkiserade 

uppdelningar mellan Vi och Dem.  

”Grundläggande i vår egen rörelse” 

Identitet skapades inte bara utifrån inkludering och exkludering i (det nationsbundna) 

jämställdhetsprojektet, även om nationstillhörighet ofta utgör knytpunkten för 

identitetskonstruktionerna i olika PAO. Flera PAO var dock måna om att klargöra att fokuset på 

kvinnor eller arbetet för jämställdhet var centralt för just deras organisation. Jämställdhetsanalys och 

kvinnosyn motiverades inte enbart utifrån nationstillhörighet (även svenska partiers förmåga till 

partiöverskridande initiativ och verksamhet artikulerades ofta) utan också som en utgångspunkt i 

bl.a. ”svensk arbetarrörelse”152, ”Centerpartiets kvinnosyn [som] är en bra kvinnosyn där man 

visar respekt för varandra och så”153, ”liberala värderingar”154 och ”kristen etik”155.  

När jag i intervjuerna ställde frågan om hur respektive organisation resonerat kring Sidas krav på 

att organisationerna behövde göra bredare genusanalyser inför verksamhetsperioden 2009-2010 

kom svaren ofta att handla om att Sida var för ”akademiska”, petiga och oförstående. När den 

egna PAO kritiserades för att göra bristande genusanalyser svarade exempelvis sekreteraren för 

Vänsterns Internationella Forum att ”(…) det är egentligen mer en textredigeringsfråga tycker 

jag…”156. Den metodansvariga på Olof Palmes Internationella Center menade att analyserna inte 

hanns med på grund av alla andra analyser som skall göras enligt Sidas krav, och att analysen nog 

fanns där ”trots att (…) det (…) inte [är] alltid man får ner det på papper…”157. Swedish 

International Liberal Center var enbart positiv till Sidas krav medan generalsekreteraren för 

Kristdemokratiskt Internationellt Center menade att ”(…) vi har inte känt något ökat krav (…) 

men jag tror att det är för att vi har jobbat med det här ganska länge (…) och att det är därför det 

kan ha blivit ökade krav på andra…”158. 

Sekreteraren i Green Forum menade att kritiken inte var befogad eftersom jämställdhet varit 

integrerad i organisationen sedan dess bildande: ”Så… jag tycker att när det gäller bredare 
                                                           

152 Verksamhetsplan 4, Olof Palmes Internationella Center, sid. 15 
153 Intervju 1, Centerns Internationella Forum 
154 Intervju 6, Swedish International Liberal Center 
155 Verksamhetsplan 3, Kristdemokraternas Internationella Center, sid. 4 
156 Intervju 2, Vänsterns Internationella Forum 
157 Intervju 4, Olof Palmes Internationella Center 
158 Intervju 3, Kristdemokratiskt Internationellt Center 
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genusperspektiv, vi har alltid haft det; vi började med varannan damernas på listor och allt sådant 

där och vi har två språkrör, en man och en kvinna, så för oss har det bara varit helt naturligt, 

därför har man nästan inte skrivit det, man har tänkt; (…) så är det ju bara… [skratt]”159. När jag 

ställde frågan om hur organisationen reagerat på Sidas direktiv till generalsekreteraren för 

Centerpartiets Internationella Stiftelse såg resonemanget, som jag var en del av, ut såhär: 

IP: Just nu så ska vi… håller vi på att leta efter en… genderexpert. 

Hanna: Ok. 

IP: För det kommande seminarium i Ukraina med två ungdomsorganisationer. 

Hanna: Men som jag har förstått det så, och när jag har pratat med handläggaren på 

Sida, så… 

IP: Ja… 

Hanna: …så har han försökt att det [ett genusperspektiv] ska implementeras mer 

eller…? 

IP: Ja! Vet du, det är såhär… 

Hanna: Ja… 

IP: …det gör oss väl nästan lite, ja… [andas högt] Vi jobbar med det här men inte 

utifrån ett akademiskt perspektiv, utan vi jobbar utifrån ett praktiskt, socialt och, 

framförallt… hur ska jag säga… vänt till kontexten i landet där vi är. Man kan inte 

komma och liksom dundra in i ett land med våra värderingar utan man måste vara 

lyssnande, ödmjuk och ta små steg framåt.  

Hanna: Hmm. 

IP: Det handlar inte om att lägga någon svensk modell över hela världen… 

Hanna: Nej… 

IP: …och framförallt inte en akademisk modell. Vi har inte använt rätt ord, det är vi på 

det klara över. Så vi ska läsa på lite nu och få lite bättre ordval och sådär så… 

Hanna: Ok, så du uppfattar det som… 

IP: …ja, lite som ord och lite som att det är väldigt akademiskt. 

Hanna: Ok… 

IP: Ifrån Sidas sida. 

Hanna: Mmm… 

IP: Jag vet att de har en… vad heter det… en resursbank eller en temabank eller 

vad dom säger… nere i Göteborg på universitet och dit har våra ansökningar gått. 

Nu jobbar ju vi mycket mer praktiskt och inte så väldigt akademiskt så va…160 

 

Under den intervjusituation som jag citerar ovan skedde vid denna fråga, som jag tolkar det, ett 

ifrågasättande av enhetliga svenska jämställdhetsmål inom biståndet. Tidigare under intervjun 
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hade respondenten talat om att ”vi i Sverige” har kommit långt när det gäller jämställdhet. Men 

när jag frågade om Sidas hårdare krav på att integrera ett genusperspektiv i verksamheten 

reagerade hon med att säga att man inte kan komma och tvinga på andra ens värderingar. Jag 

tolkar det som att det skedde någon sorts förskjutning där innebörden av Vi:et ändrades och 

istället konstituerades mot Sida och uppfattningarna från Sida, vilka respondenten nästan kom att 

tolka i termer av postkolonialism. Min position i intervjusituationen som universitetsstuderande 

blev, tillsammans med Sidas ”akademiska modell”, till en fond utifrån vilken intervjupersonen 

från Centerpartiets Internationella Stiftelse kunde skapa ett Vi, som till skillnad från det 

”akademiska perspektivet” var ”vänt till kontexten i landet”.  

Liknande tankar framkom under min intervju med den landansvariga på Jarl Hjalmarson 

Stiftelsen som menade att problemet med Sidas kritik handlade om att ”(…)  vi kanske inte 

förfäktar samma…. genusvetenskapliga, politiska definition… som Sida tycks göra…”.161 Sidas 

direktiv kan tolkas som en möjlig destabilisering av det jämställda Vi:et, där bättre och sämre 

uttolkningar och användningar av ett genusperspektiv kunde göras.  Oavsett utifrån vilken 

knytpunkt Vi:et gjordes (nationell eller partiideologisk) så ifrågasattes däremot inte föreställningen 

om Vi:et som bäst på jämställdhet. Här kan man fråga sig varför det är så viktig att framställa sig 

som jämställd och försvara sig mot ifrågasättandet av den egna organisationens genusanalyser. Ett 

svar på det kan vara att jämställdhet tycks vara centralt för konstruktionen av Vi och Dem inom 

ramen för nationsbyggandet. Linda Berg menar att ”[i] en svensk självbild ingår jämställdhet som 

en given aspekt, då landet återkommande framställs som ett av världens bästa länder på 

området”.162 Jämställdhet och att vara jämställd tycks ha blivit centralt för att konstruera den egna 

(goda) identiteten. Ett ifrågasättande av PAO:s förmåga att utföra genusanalyser kan tolkas som 

ett ifrågasättande av identiteten som god, svensk och jämställd, vilket blir till ett hot mot de 

hierarkiserade konstruktionerna av Vi och Dem. Kritiken från Sida ledde således i de flesta fall till 

försvar av, istället för ifrågasättande av identifikationen med, konstruktionen av ett jämställt Vi. 

Om man ska säga något generellt om materialet i slutet av denna analytiska aspekt av nationella 

identitetskonstruktioner, så är det att samarbetsorganisationerna utifrån de olika PAO:s synvinkel 

oftast inte tycks ”veta” hur viktigt det är att inkludera kvinnor i politiken och att detta är en av 

anledningarna till att PAO behöver lära dem detta. När Sida kritiserade PAO för att inte göra 

tillräckliga genusanalyser skylldes detta på tillfälligheter, missförstånd och felläsningar. Allt detta 
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bidrog till att via hierarkiska uppdelningar mellan Vi och Dem konstruera ett jämställt, gott och 

framåtsträvande nationellt Vi.  

Särskiljande exkludering: ”Vi arbetar för europeisk utveckling” 

Under denna aspekt diskuterar jag några återkommande mönster i materialet i form av 

särskiljande exkludering, som enligt mina tolkningar leder till exkludering av vissa identiteter i 

materialet. Under denna aspekt gör jag ett antal nedslag i konstruktionen av identiteter med brett 

fokus på exkludering. 

Med Europa som utgångspunkt 

Edward Saids inflytelserika bok Orientalism utgör en av de första postkoloniala, diskursteoretiska 

studierna.163 I Saids analys är det inte bara materiell dominans och kontroll som bidrar till att 

skapa och upprätthålla idén om Occidentens överlägsenhet och Orientens underlägsenhet, utan 

också makten att definiera och representera. Said menar att det kan hävdas att ”(…) den 

viktigaste komponenten i den europeiska kulturen är just det som gjort denna kultur hegemonisk 

både inom och utanför Europa, nämligen idén om en europeisk identitet som är överlägsen i 

förhållande till alla icke-europeiska folk och kulturer”.164 En viktig tanke hos Said är också att 

representation, att som i Flauberts möte med ”den orientaliska kvinnan” Kuchuk Hanem, tala för 

någon, exemplifierar styrkeförhållandena mellan öst och väst.165 Detta tal utgörs, precis som 

Gayatri Chakravorty Spivak visat, av en maktrelation där ”[k]vinnan befinner sig tvåfaldigt i 

skuggan”.166 

Tanken om att fantasier och föreställningar om samt representationer av Orienten är centrala i 

konstruktionen av Europa och europeisk identitet kan, som Said menade, utvidgas till alla icke-

europeiska folk och kulturer. Tanken om att kunskap, rationalitet och goda sätt att leva utgår 

ifrån Europa och Väst återkom hos flera PAO. I verksamhetsplanen för Centerns Internationella 

Stiftelse kan vi bl. a. läsa följande om Ryssland: ”Det kommer att ta lång tid att plantera in en ny 

demokratisk kultur i landet. Människor har ingen erfarenhet av demokrati i västerländsk mening”.167 

Denna beskrivning av bristen på relevanta erfarenheter avspeglar ett tankesätt som bidrar till att 

upprätthålla Europa och västvärlden som det mest centrala subjektet i historieskrivningen om 
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moderniteten.168 Den bidrar också till att exkludera andra berättelser och subjekt genom att 

konstruera till synes enhetliga Vi och Dem. 

I inledningen till Jarl Hjalmarson Stiftelsens verksamhetsplan får vi veta att stiftelsen har ”(…) till 

uppgift att främja samverkan och europeisk utveckling på frihetens, demokratins och 

marknadsekonomins grund”.169 Redan i den första meningen klargörs anspråket; att främja 

europeisk utveckling. Då JHS har flera projekt i Östeuropa, framgår att det inte handlar om 

vilken europeisk utveckling som helst, utan snarast om en utveckling som utgår från en tankefigur 

där det moderna västerländska samhället görs till både ett åtråvärt och förutbestämt mål.170 Detta 

var en tanke som även uttryckets i verksamhetsplanen för Green Forum där det stod: ”Att 

ungdomar mobiliseras är viktigt för att bygga upp demokratin i Östra Europa baserad på 

Europeiska normer”.171 Dessa föreställningar bidrar till att reproducera och upprätthålla stereotypa 

föreställningar om Vi och Dem. I min tolkning bidrar detta till att konstruera identitet utifrån 

stereotyper, vilket medverkar till att upprätta och reproducera ett överlägset och utvecklat Vi. 

Genom att genomgående i såväl verksamhetsplaner som i intervjuer upprepa föreställningar om 

Vi och Dem, vars diskurser inrymmer föreställningar om svensk, och även europeisk, 

överlägsenhet, kan betydelsebildningen göras utifrån ett rättfärdigande av den egna positionen, 

vilket exkluderar andra betydelsebildningar.  

Ett villkorat samarbete 

Under de första åren av 2000-talet påbörjades omfattande förändringar av svensk biståndspolitik 

och under 2003 antogs propositionen Gemensamt ansvar. Sveriges nya politik för global utveckling 

(PGU)172 bl.a. med målsättningen att arbeta för att svenskfinansierat bistånd i högre utsträckning 

skall präglas av jämlika relationer mellan givare och mottagare.173 Införandet av 

partnerskapsbegreppet inom svenskt bistånd har dock kritiserats av forskare inom det 

postkoloniala fältet därför att det fortsätter att bygga på stereotypa föreställningar om skillnader 

mellan dem som ger och dem som mottar bistånd.174 

Både i verksamhetsplanerna och i intervjuerna framkom en mångbottnad och komplex syn på 

innebörden av partnerskap, där konstruktionen av Vi och Dem både kunde befästas och 

                                                           

168 Jfr. Ers (2006), sid. 143 
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destabiliseras. Vikten av att ”ägandeskapet och sättet att tackla [problemen] finns hos parten”175 

betonads av flertalet, även om det av många uppgavs som viktigt att samarbetsparterna hade en 

liknande syn, eller åtminstone sade sig villiga att närma sig respektive PAO:s synsätt på bl.a. 

jämställdhet. Respondenten från Olof Palmes Internationella Center uttryckte sig så här: ”[d]et 

blir de [samarbetsparten] som äger problemet och då blir det de som formulerar problemet […] 

samtidigt som de kanske inte ser att ett av problemen är att det bara är gubbar… så vi försöker 

pusha lite grand för det…”.176 Sekreteraren i Vänsterns Internationella Forum uttrycker en 

likande tanke; ”[v]i ska inte missionera men vi ska ändå påpeka brister”177. Under intervjun med 

generalsekreteraren för Kristdemokratiskt Internationellt Center diskuterades partnerskapets 

problematik på följande sätt: 

IP: (…) så att jag tror att det är viktigt (…) alltså [att] ägandeskapet är jättevikigt 
men vi skulle inte … vi skulle inte fortsätta ett samarbete som motarbetar vår 
värdegrund… 
Hanna: Nej 
IP: …om allas lika värde och [att] ha lika möjlighet till att deltaga i beslutsprocesser 
och påverkansarbete. Så jag tror att det är (…) ganska ömsesidigt, men att 
ägandeskapet alltid är ens partner, men att vi säger ifrån om vi tycker att… 
Hanna: Mmm 
IP: …det är något som är fel eller så… 
Hanna: Ja 
IP: …sen är det ju upp till som hur dom svarar på det… 
Hanna: Mmm 
IP: …och sen är det ju upp till oss om vi vill fortsätta samarbeta, om det är något 
vi tycker är väldigt fel.178 

 

I citaten och i intervjusituationen ovan ringas en återkommande paradox in, nämligen att 

samarbetsparten äger frågan, men att denna riskerar att både tycka ”fel” saker och vara 

oförmögen att se vilka problemen är. Tanken om att samarbetsparten skall äga frågan och 

problemformuleringen återkommer genomgående, samtidigt som tanken om att en 

samarbetspartner till, för att ta ett exempel, Olof Palmes Internationella Center, beskrivs som att 

den inte hade den demokratiska ”mognad” som krävdes för att delta i det politiska arbetet. I 

beskrivningen påstås detta dock kunna åtgärdas genom ”demokratisk skolning”.179 Tanken om att 

samarbetsparten ”ännu inte är redo” har diskuterats av Agnes Ers i en studie av ett 

svenskfinansierat biståndsprojekt i Rumänien. Tanken om att parten inte är redo eller har fel 

                                                           

175 Intervju 3, Kristdemokratiskt Internationellt Center 
176 Intervju 4, Olof Palmes Internationella Center 
177 Intervju 2, Vänsterns Internationella Center 
178 Intervju 3, Kristdemokratiskt Internationellt Center 
179 Verksamhetsplan 4, Olof Palmes Internationella Center, sid. 130 



40 

 

problemformulering, kan enligt Ers ses som en del av den ”historicism” som bl.a. den 

postkoloniala teoretikern Dispesh Chakrabarty menar utgörs av tanken om att moderniteten och 

kapitalismen med ursprung i Europa skall spridas till övriga världen.180 Denna tanke har bidragit 

till att förklara och rättfärdiga att icke-europeiska folk och platser ännu inte är redo att bli ”(…) 

fullvärdiga deltagare i den politiska moderniteten”.181 En sådan tanke uttrycktes även i 

verksamhetsplanen för Swedish International Liberal Center där det står att läsa att ”(…) våra 

partners [är] ofta angelägna om att visa sig moderna och proeuropeiska vilket gör att de accepterar 

jämställdhet som idé, även om praktiken är långt bort”.182 

I Jarl Hjalmarson Stiftelsens verksamhetsplan formuleras måluppfyllelsen för ett projekt riktat 

mot kvinnliga beslutsfattare i Afrika som att ”[v]id projektets slut ska deltagarna ha uppnått en 

sådan kunskapsnivå att de är kapabla att muntligen inför grupp redogöra för sin egen politiska 

uppfattning (…)”.183 Denna utsaga, där JHS genom utbildning ska få kvinnliga beslutsfattare från 

olika delar av Afrika att ”redogöra för sin egen uppfattning” bygger på en föreställning om dessa 

kvinnor befinner sig långt ner på en föreställd utvecklingsstege.184 Denna kategorisering och 

hierarkisering av deltagarna (de kvinnliga beslutsfattarna från Afrika) och arrangörerna (JHS), ger 

upphov till ett Vi vars betydelse knyts till i en utbildad, rationell och hjälpande identitet. Citatet 

ovan kan också sägas inrymma könade och rasifierade föreställningar, vilket leder till exkludering 

av berättelser och identiteter som inte kan placeras in i ”färdigsnickrade lådor” som syftar till att 

bekräfta det vi redan tror oss veta om de Andra kvinnorna.185 

Att ifrågasätta och göra motstånd mot exkludering av den kolonialiserade Andra i berättelser som 

är med och bidrar till skapandet och ifrågasättandet av Vi och Dem utgör detta utdrag från min 

intervju med sekreteraren för Vänsterns Internationella Forum där den egna organisationens iver 

för att öka representationen av kvinnor inom politiken problematiserades: 

IP: (…) Men det blir ofta (…) att ’vi var där och där var det inte alls bra’. Typ så. 
Där hade man bara 20 eller 25 eller 10 procent kvinnor i styrelsen… och då finns 
det ju… finns det ju en spännvidd mellan att ha en, vad heter det, en 
kulturrelativistisk tolkningsmodell… ja, att det måste jämföras med deras samhälle 
och deras kultur och sådär… 
Hanna: Mmm.. 
IP: …eller att se att det här är ett universellt förtryck och det måste bemötas… här 
är ett förtryck som… överträder nationsgränser och vi måste…. 

                                                           

180 Ers (2006), sid. 143 
181 Ibid., sid. 144 
182 Verksamhetsplan 6, Swedish International Liberal Center, sid. 7, mina kursiveringar 
183 Verksamhetsplan 7, Jarl Hjalmarson Stiftelsen, sid 37 
184 Jfr. Eriksson Baaz (2005), kap. 2 
185 Uttrycket är hämtat från Carbin & Tornhill (2006), sid. 37 
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Hanna: Mmm 
IP: …vi måste bemöta det lika hårt som om det uppstod i Sverige. Och båda dom 
tolkningsmodellerna, förklaringsmodellerna har en uppsättning problem kring sig i 
det praktiska arbetet om man… och vi hamnar någonstans mitt emellan i många 
lägen där säger att vi inte ska missionera men vi ska ändå påpeka brister…186 
 

I den här situationen problematiserades visserligen utgångspunkten i kvantitativa 

jämställdhetsmål, där Sverige ligger högt i internationella jämförelser, även om Sveriges 

förträfflighet (som inte lika hårt drabbat) kvarstod som referenspunkt. Intervjupersonen 

benämnde svårigheten i att balansera mellan ”kulturrelativism” och ”missionering”, en 

balansgång som kan sägas karaktärisera en del av partnerskapets problematik. Agnes Ers menar 

med hänvisning till Marcel Mauss att ”(…) ge en gåva är ett sätt att skaffa sig makt över den som 

tar emot gåvan”187, vilket kan appliceras på bistånd där mottagarorganisationen avkrävs en 

motprestation, något som innebär möjlighet till kontroll och disciplin från givarens sida. I Ers 

analys finns en spänning mellan att mottagarna både ska vara självständiga handlingskraftiga 

individer och samtidigt oförmögna att handla för att vara värdiga partners. Katarina Mattsons 

uttrycker en liknande tanke med orden: ”Man kan således utläsa att koloniala diskurser samtidigt 

ställer två oförenliga krav: de kolonialiserade skall imitera och anpassa sig till en tänkt 

västerländsk kultur samtidigt som de aldrig får imitera och anpassa sig så bra att de kan ta 

kolonisatörernas plats.”188  

Dessa i alla hänseenden paradoxala och motsägelsefulla tolkningar av partnerskapet kan sägas 

vara illustrerat av de olika PAO:s förhandlingar mellan att samarbetsparten å ena sidan skall äga 

frågan och att de å andra sidan tolkar problem och arbetar med frågor på ”fel” sätt. Dessa 

praktiker är tydliga exempel på hur föreställningar och tankesätt hämtade ur både koloniala och 

patriarkala tankestrukturer påverkar exkluderingen av de identiteter som inte passar in i den fond 

mot vilken Vi:et skapas i postkoloniala biståndssammanhang.  

En tudelad historieskrivning 

Tanken om att den koloniala historien skiljs från de ”positiva” värden som förknippas med 

västvärlden (där demokrati och jämställdhet utgör två exempel), kan i litteraturvetaren Moa 

Matthis analys ses som en ”tudelad historieskrivning” där den koloniala historien förläggs till 

andra och främmande platser.189 Denna tudelade historieskrivning återfinns hos flera PAO. 

Relationen till kolonialismen kan snarast beskrivas som ett fenomen som hålls på långt avstånd 

                                                           

186 Intervju 2, Vänsterns Internationella Forum 
187 Ers (2006), sid. 162 
188 Mattsson (2001b), sid. 35 
189 Refererad i McEachrane & Faye (2001). Se också Matthis (2001), sid. 60 
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ifrån PAO-biståndet. Den enda utsaga som explicit nämnde Sveriges direkta koppling till 

kolonialismen gjordes i verksamhetsplanen för Jarl Hjalmarson Stiftelsen där det står att läsa att: 

I Ghana har Sverige ett särskilt ansvar, den 355-åriga slavhandelskolonin Cabo 
Corso med vasaborgen Carolusborg, byggd i svensk granit, är numer, under 
namnet Cape Coast Castle ett av få afrikanska UNESCO-världsarv.190 

Här uttalas det först att Sverige har ett särkilt ansvar i Ghana, ett ansvar som bygger på den 

koloniala historiska förbindelsen mellan Sverige och Ghana. Längre in i meningen får vi dock 

veta att anledningen till att Sverige bör ta ett särkilt ansvar är för att det i Ghana finns en borg 

byggd i svensk granit vilket är ett av få afrikanska världsarv. Jag tolkar det här citatet som att 

Europas historia som kolonialmakt, som Sverige och de olika PAO oundvikligen påverkas av, 

glider undan som en möjlig förklaring till dagens (ansvars)relation mellan Ghana och Sverige. 

Med Laclau & Mouffes diskursanalytiska ansats kan vi tolka det som att denna tudelade 

historieskrivning nått en tillfällig hegemoni där andra förklaringar och tolkningar utesluts.191 

Såsom T. Minh Ha Trinh kan man påstå att ”[i]dag är hegemonin långt mer subtil, långt mer 

fördärvlig än den form av mer högljudd rasism som en gång utövades av det koloniala 

västerlandet.”192 Den postkoloniala samtiden, där PAO och dess medarbetare ingår, blir en 

nästintill oåtkomlig förklaringsmodell för dagens (ojämlika) relationer mellan de olika PAO och 

dess samarbetspartners, en relation som bär spår utav kolonialismens verkningar.  

Inom det fält som brukar kallas kritiska vithetsstudier lyfts den ofta osynliggjorda maktposition som 

vita människor har i rasistiska samhällen fram.193 I den här uppsatsen menar jag att trots att 

konstruktionen av Vi kan ses som splittrad, motsägelsefull och med en varierad sammansättning, 

så är det ofta svårt att sammankoppla bilden av ”vita människor” med obehagliga eller 

ofördelaktiga begrepp, vilket gör att allt det som inte anses gott, exempelvis ojämställdhet, 

sammankopplas med de grupper i samhället som Vi:et speglas emot – såsom ’invandrare’, 

’arbetarklassen’ eller helt enkelt ’de där borta’.194 Vithet, vilket jag ser som en diskursivt skapad 

kategori, kan således ses som en asymmetrisk maktposition som varierar från kontext till kontext, 

men som lika fullt ofta utgör en privilegierad subjektsposition både globalt och lokalt. Avståndet 

till att kunna sätta in det svenska Vi:et och dess position i en global maktordning kan både ses 

som ett uttryck för en tudelad historiskrivning och en historiskrivning där vita människor inte kan 

förknippas med obehagliga företeelser.  
                                                           

190 Verksamhetsplan 7, Jarl Hjalmarson Stiftelsen, sid 12 
191 Winther Jørgensen & Phillips (1999/2000), sid. 54 
192 Trinth (2002) 
193 Mattson (2004), sid. 114. Se också Ahmed (2004) för en kritik av anspråket i kritiska vithetsstudier. Ahmed menar 
bl.a. att vithet aldrig varit osynligt för de människor som inte uppfattas som vita.  
194 Mattson (2004), sid. 127 
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Ett exempel på svårigheten att sammankoppla rasism med vita människor återfinns i 

verksamhetsplanen för Jarl Hjalmarson Stiftelsen där det står att ”[d]en socialistiska ekonomiska 

politiken har inneburit förstatliganden av företag, prisregleringar och jordreformer som inneburit 

att vita farmare blivit fråntagna sin mark utan kompensation, ofta med hjälp av våld”.195 Hur den 

svarta befolkningen behandlas av vita i Zambia står det däremot inget om. Problemet med att 

peka ut den överordnade positionen i en maktrelation har bl.a. diskuterats av Maud Eduards som 

visar på svårigheten att peka ut män i maktrelationer där kön är en central dimension.196 Hennes 

analys av att ”(…) den demokratiska ordningens budskap är att samhället är orättvist, men att det 

inte är mäns fel”197 går att applicera på flera av de olika PAO där den globala ordningen förvisso 

kan erkännas som ojämlik, men där det inte på något sätt är de olika PAO:s eget fel att det ser ut 

på det här sättet. Metodhandläggaren på Olof Palmes Internationella Center problematiserade 

bland annat sin egen roll såhär:  

Det här med att liksom ifrågasätta sin egen roll och att man… har en viss 
maktposition i och med att man kommer med pengar för att man är från ett rikt 
land och sådär… och att liksom lite grand ta fram den aspekten utifrån ett 
könsperspektiv.”198  

I den här utsagan kunde ojämlika maktrelationer artikuleras, samtidigt som konstruktionen av 

Vi:et inte fullt ut kunde sättas i centrum för analysen. Den postkoloniala samtiden, där PAO och 

dess medarbetare och frivilliga själva ingår, blir till en nästintill oåtkomlig förklaringsmodell. I 

citatet ovan kan vi se detta genom att ”man” används, ett ord som i svenskan brukas för att 

beteckna en allmän, könlös (sic!) figur. Användningen av ordet i den här kontexten kan tolkas 

både som en ovilja eller oförmåga att sätta in sig själv (’jag’ eller ’vi’) i ett sammanhang som 

kritiseras eller problematiseras, och som det motsatta, att det faktiskt är en utsaga som belyser 

’min’ eller ’vår’ position i den här maktrelationen.  

En diskursiv utmaning av hur den ekonomiska och sociala situationen ska förstås i Bolivia 

återfinns i verksamhetsplanen för Vänsterns Internationella Forum: 

Under den senaste tidens omvälvningar har den politiska kartan ritats om flera 
gånger. Traditionellt har det politiska styret legat hos den europeisk-ättade 
minoriteten. Under de gångna åren manifesterades det tydligt att minoritetsväldet 
inte kunde fortsätta. Massiva protester mot den nyliberala och USA-vänliga 
politiken genomfördes, med brett deltagande bland folk från 
ursprungsbefolkningen.199 

                                                           

195 Verksamhetsplan 7, Jarl Hjalmarson Stiftelsen, sid. 33 
196 Eduards (2002), kap 3 
197 Ibid., sid. 107 
198 Intervju 4, Olof Palmes Internationella Center 
199 Verksamhetsplan 2, Vänsterns Internationella Forum, sid. 18 
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Jag tolkar det som att kolonialismens koppling till Europa och till nyliberal ekonomisk politik 

kunde benämnas, även om det inte bidrog till en diskussion om Vi:ets koppling till postkoloniala 

samtiden i  Bolivia. Tendensen att lyfta fram svensk förträfflighet i konstruktionen av identitet 

inom PAO-biståndet diskuterade jag under aspekten hierarkisering där jag menade att det bidrog 

till att skapa ett överordnat Vi och ett underordnat Dem. Under denna aspekt av nationella 

identitetskonstruktioner har jag lyft upp denna diskussion för att visa hur rasifierade och könade 

föreställningars koppling till konstruktionen av identitet bidrar till att exkludera och omöjliggöra 

vissa identiteter, där identiteten som ansvarig och delaktig i ojämlika globala maktrelationer inte 

verkade vara möjlig att anta av någon PAO. 

Ovan har jag utifrån tre aspekter av maktkodade identitetskonstruktioner analyserat hur svensk 

nationell identitet skapas i PAO:s biståndsprojekt. Var och en av dessa aspekter har belyst olika 

delar i en sammanhängande process som konstruerar till synes förgivet tagna föreställningar med 

betydelse för nationsbyggande. Genom fokus på kategorisering, hierarkisering och slutligen på 

exkludering i konstruktioner av svensk nationell identitet har jag försökt visa hur Vi:et skapats 

genom konstruktioner av den Andra som dess motbild. Den jämställda svenska nationella 

identiteten skapas genom att konstruera Andra kvinnor som förtryckta och Andra män som 

fiender till de upplysta Vi:et.200 Relationen mellan parterna (givare och mottagare) i PAO:s 

biståndsprojekt konstruerades också genom att jämställdhet gjorts till synonymt med vad det 

innebär att vara svensk. Denna uppfattning har lett till hierarkiska gränsdragningar mellan 

jämställda svenskar och ojämställda Andra. Genom att undersöka utifrån vilka subjektspositioner 

som det är möjliga respektive omöjliga att tala och bli lyssnad på inom PAO-biståndet har jag 

också försökt visa att förgivet tagna tolkningsföreträden präglar relationen mellan givare och 

mottagare inom denna typ av bistånd. 

4. Avslutning: En kritik av (svenska) välvilliga intentioner 
En viktig tanke för denna uppsats har varit att identitetskonstruktioner har betydelse för vilka 

berättelser och subjekt som blir legitima inom PAO-biståndet. En problemtik som jag funderat 

mycket över under uppsatsprocessens gång är vilka betydelser jämställdhet och att särskilt 

uppmärksamma kvinnor får när dessa frågor etableras i biståndssammanhang. Det tycks mig som 

att dessa båda områden, som åtminstone i vissa sammanhang burit på radikala idéer om 

förändring och solidaritet, har kommit att utgöra en grund för nationsbundna gränsdragningar 

mellan Vi och Dem inom PAO-biståndet. Dessa gränsdragningar får reella konsekvenser, 
                                                           

200 Jfr Carbin (2005), sid. 85 
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eftersom de döljer att det rör sig om socialt konstruerade uppdelningar i kategorier och grupper 

som dessutom ger legitimitet åt sociala och ekonomiska orättvisor mellan människor. En central 

analys som gjorts i uppsatsen är att jämställdhet och att särskilt uppmärksamma kvinnor inom 

PAO-biståndet bidragit till att skapa och upprätthålla (och med några få undantag ifrågasätta) 

konstruktionen av en god svensk nationalitet i förhållande till samarbetsorganisationerna. 

I inledningen av denna uppsats tog jag upp att andra forskare har visat hur konstruktionen av 

jämställdhetsbegreppet i den svenska kontexten görs utifrån föreställningar om indelningar av 

människor i kön och ’ras’/etnicitet. Sådana konstruktioner kan se olika ut vid olika tidpunkter 

och i olika kontexter. Genom analyser av PAO-biståndet har jag i denna uppsats försökt visa hur 

identitetskonstruktioner på olika sätt har betydelse för vilka föreställningar och berättelser som 

bidrar till att skapa svenskhet. Skapandet av Sverige som nation sker, som jag har diskuterat, i 

samma rörelse som konstruktioner av människor utifrån tänka uppdelningar i kön och ’ras’. 

Jag vill avsluta med att ägna detta sista kapitel åt att kritiskt diskutera biståndspolitikens välvilliga 

intentioner. Ambitionen att tala för någon i syfte att ”hjälpa” har bl.a. kritiserats av Spivak.201 Lite 

förenklat kan man säga att PAO-biståndet förutsätter att svenska partiaktiva ska bidra till ökad 

demokrati och jämställdhet, med särkilt fokus på kvinnor, i flera kontexter som ligger utanför 

Sveriges gränser. PAO förväntas alltså bidra med något som deras samarbetsparters inte kan klara 

av själva i samma utsträckning. 

Trots ambitionen om att öka jämställdheten och att förbättra situationen för kvinnor upprättas 

och reproduceras förställningar om oförenliga Vi och Dem inom PAO-biståndet. Under sådana 

omständigheter omöjliggörs berättelser och subjektspositioner som inte passar in i nationalstatens 

”paradigmatiska fängelse”.202 Att ifrågasätta föreställningar om vita/’svenska’ människors godhet 

och distans till globala orättvisor verkar också enligt min analys i stort sett omöjligt inom dagens 

PAO-bistånd. Maria Carbin formulerar problemet som att ”[v]itas upplevelser av sig själva som 

goda är så dominerande att själva föreställningen att svarta skulle ha en annan upplevelse av 

vithet inte ens finns som tänkbart alternativ”.203 

Feminister inom postkolonial teori har ofta påpekat att västerländsk feminism utgått från vita 

kvinnor som subjekt. Den betydelse som jämställdhetsbegreppet och riktlinjerna att särskilt 

uppmärksamma kvinnor fått inom PAO-biståndet kan i det närmaste ses som en underminering 

                                                           

201 Spivak (1988/2002) och Carbin (2005) 
202 Begreppet är hämtat från de los Reyes, Molina & Mulinari (2006), sid. 14 
203 Carbin (2005), sid. 100. Citatet är hämtat från en analys av filmen Purpurfärgen där Carbin använder olika teorier 
från det postkoloniala feministiska fältet för att teoretisera scener ur filmen. 
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av den radikala sprängkraften i olika feministiska projekt. Istället för att förändra de relationer 

som skapas inom postkoloniala biståndskontexter konstrueras identitetskategorier och möjliga 

subjektspositioner på sådana sätt att den Andra bara synliggörs i motbild till konstruktionen av 

Vi. Tystnaden kring de maktkodade identitetskonstruktioner som omgärdar biståndet kan därmed 

ses som ett av de största hindren för att utforma strategier som motverkar upprätthållandet av 

ojämlika relationer mellan första och tredje världen. Det går inte att utgå från att välvilliga 

intentioner utifrån privilegierade (svenska/vita) positioner innebär att det som görs i feminismens 

och jämställdhetens namn alltid är bra för alla kvinnor. 

Kanske kan man hävda att målet med jämställdhet och att särskilt uppmärksamma kvinnor inom 

PAO verkar paradoxalt. De mål som eftersträvas och som bl. a. handlar om att skapa lika 

möjlighet för människor oberoende av kön får i de tolkningar som jag gör snarare funktionen av 

att upprätthålla ojämlika relationer mellan PAO och deras samarbetsorganisationer. Jag vill 

däremot i denna uppsats peka på att det kanske snarast handlar om det innehåll som 

jämställdhetsbegreppet fått när det anammats av svenska biståndsorganisationer.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Jag är masterstudent i statsvetenskap på Stockholms universitet och skriver just nu min 

masteruppsats som handlar om hur de partianknutna organisationerna arbetar med att särskilt 

uppmärksamma kvinnor i projekt som finansieras av Sida. Denna intervju kommer att ta ca 30-45 

minuter och jag vill under intervjun ställa några frågor till dig utifrån hur din organisation 

resonerar kring kvinnor och genus. 

1) Enligt Sidas anvisningar ska kvinnor uppmärksammas särskilt i era projekt, berätta lite om 

hur ni i [organisationens namn] arbetar med detta? 

 

2) Ser ni några konkreta frågor som särskilt viktiga i detta arbete [med att kvinnor ska 

uppmärksammas särskilt]? 

 

3) Kan du berätta om de eventuella problem och möjligheter ni ser i detta arbete [med att 

kvinnor ska uppmärksammas särskilt]? 

 

4) Kan du berätta om hur ni upplever relationen mellan er och era samarbetsorganisationer i 

det här arbetet [med att kvinnor ska uppmärksammas särskilt]? 

 

5) Kan du berätta om hur ni ställt er till Sidas krav på bredare genusperspektiv i 

verksamheten inför verksamhetsåret 2009-2010? 

 

6) Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 


