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Abstract 

This literal review intended to assess and shed light upon if west-centric feminism justifies 

the neoliberal globalization that reproduces the reproduction of inequality in the world. 

The result indicated that sex is not sufficient to categorize a universal group of women and 

that other aspects of social structures such as class, caste, ethnicity, race, religion and age 

should be included in transnational feminism, and that this discourse needs to be 

characterized by contextual understanding of culture and power. Neoliberalism has created 

space for personal freedom and choice, but all do not possess the same conditions to utilise 

tools to attain positive progress in regard to these choices. Furthermore, this study has 

revealed that feminism is subordinate to the globalization of neoliberalism and that the 

post-feminist trend could be perceived as being discrepant with a progressive transnational 

feminist movement. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Under 1900-talets senare hälft har flertalet icke-västerländska länder betecknats som fattiga 

p.g.a. deras låga BNP. Förevarande karakterisering, menar Jaggar (2013) har använts för 

att rättfärdiga radikala insatser för att ”utveckla” dessa länder genom att pervertera ett till 

synes hållbart levnadssätt samt därigenom lyckats skapa en mycket lönsam 

”utvecklingsindustri” och en kapitalöverföring från dessa icke-västerländska länder till den 

västcentristiska marknaden. Denna humanitära imperialism (Bricmont, 2007; Chomsky, 

2008) är en av det kontemporära sociala arbetets största utmaningar.  

Niezen (2004), är ytterligare en akademiker med ett kritiskt öga riktat mot den 

moderna globaliseringen. Följande citat behandlar hur mänskliga rättigheter tas i anspråk i 

en nyliberal geopolitik:  

Whenever rights become an avenue to power, rather than a check on the exercise of power, they are 
subject to being inverted … The human rights movement has tapped into a wellspring of hope that 
draws upon a combination of rationalism and utopian imagination … universalized though efforts to 
accommodate other rigorous logical and scientific principles to the construction of a just, well-
ordered, perfect society (s. 86-87). 

Denna perfektion och strävan efter västcentrisk utopi talar även bland andra Hardt och 

Negri (2000, refererade i Browning, 2005) om då de nämner att dagens globalisering har 

som avsikt att fullända, eller en strävan mot perfektion av den föregående imperialismen 

som utformades från/av befintliga nationalstater och konkurrerande kapitalistiska makter. I 

den nutida globaliserade världsekonomin har hanteringen av kapital genom transnationella 

företag luckrat upp nationsgränser i sådan omfattning att kapitalet har överskridit 

nationalstaternas auktoritet och suveränitet och lett till möjligheter för skapandet av 

överstatliga ekonomiska krafter att tilldelas politisk suveränitet, och skapa maktcentras på 

ett vis den tidigare kapitalismen ej kunde.  

Globalisering, transnationalism och den postkoloniala världsordningen stannar inte 

enbart vid transnationellt (ekonomiskt) kapital, utan tillämpas även som en hänvisning till 

nya flöden av kultur som resulterat i en intensifierad rörlighet för så väl människor, som 

idéer. Postkoloniala teoretiker baserar gärna sina analyser på dessa nutida diasporiska 

populationer som omformat traditionella föreställningar om nationell identitet och 

nationalism samt dess kulturella, sociala och symboliska kapital. Optimistiska tänkare ser 
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denna utveckling och dess terminologi innefattande begrepp som t.ex. globala rum, 

transnationella sociala rörelser, kosmopolitisk demokrati och globalt medborgarskap som 

möjligheter att låta politiska intressen nå över gränser och förändra den asymmetri som 

råder mellan väst och den övriga världen. I själva verket ser bl.a. Escobar (2004) en 

gränsöverskridande gemenskap av sociala rörelser som tecken på en enad globaliserad 

värld där nationella identiteter förlorar sin symboliska och materiella kraft, och att denna 

hybridisering skulle vara början på en post-globaliserad värld. Denna transcendens från 

nationella identiteter till solidaritet var centralt för uppkomsten av det globala 

systerskapet1, där dåtida sympatisörer (den s.k. andra vågens-feminism) antog att 

medvetenheten om ett globalt patriarkat och kvinnors gemensamma erfarenheter av 

förtryck skulle vara tillräckligt för att bygga en ”enad front” mot könsmakter och att inom 

denna allians kunna bortse från kategoriseringar av klass, kultur, sexualitet och nationellt 

ursprung. 

Mendoza (2002) menar att den västcentristiska feminismens övergång till en global 

sådan förlitar sig på en homogeniserad bild av kvinnor där inga skillnader i klass, etnicitet 

eller ursprung erkänns utan i slutändan dirigerar en biopolitik där västcentristiska 

feminister bistår utvecklingsländers kvinnor att inta en ställning av modernitet som 

ersättare till tradition och befrielse istället för förtryck. Således blir utveckling den 

huvudsakliga måttstocken mellan kvinnor i en värld uppdelad i utvecklade och mindre 

utvecklade länder, och graden av denna även innehållet i global feministisk solidaritet. 

Något som står i direkt relation till den humanitära imperialism Bricmont (2007) och 

Chomsky (2008) behandlar då de båda talar om hur proponenter i utvecklingsländer 

faktiskt re-producerar imperialismens effekter i sin egen planering och mobilisering (samt 

militarisering) av insatser. 

Gallie (1956, refererad i Jaggar, 2013) menar att en välbetänkt diskussion inte enbart 

bör innefatta huruvida kriterierna för hälsa, demokrati och rättvisa är uppfyllda utan även 

en känslighet för de kriterier som omringar själva tillämpningen av dessa begrepp. Utifrån 

ett kritiskt realistiskt perspektiv skall med andra ord resultat studeras utifrån mekanismer + 

kontext. Appliceras vidare ett genuskänsligt perspektiv utifrån kritisk realism kan 

forskning avslöja aspekter av fattigdom som är relaterade till kön, och för att i högre grad 
                                                 

1 Uppkomsten av begrepp anses ha spårats till antologin Sisterhood is Powerful, med Morgan, R. som 
redaktör, utgiven år 1970 av förlaget Random House i USA och var en av de första allmänt tillgängliga 
publikationer från andra-vågens feministrörelse. 
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åskådliggöra korrelationer och växelverkningar med andra intersektionella dimensioner, 

behöver en genuint könsmedveten forskning inkludera systematiska faktorer så som ålder, 

civilstånd, religion, etnicitet och funktionsnivå. Det är av hög relevans att åskådliggöra 

skillnader längs dessa olika dimensioner för att kunna frambringa möjligheter för ett 

fattigdomsmått som är verkligt könsmedvetet. 

Kvinnor är de som far mest illa av fattigdom (Jaggar, 2013). Denna fattigdom mäts i 

huvudsak via Världsbankens International Poverty Line (IPL). Inkomst och 

konsumtionskraft blir variabler till ifall ett hushåll befinner sig i fattigdom eller ej.  

Detta verktyg ligger väl i linje med nyliberalismens individualisering, marknadsbaserade 

konsumtion och självförverkligande, men tryter i validitet i två avseenden: i) IPL beräknar 

hushåll och ej de inneboende individerna. Den ekonomiska fördelningen inom hushållen 

förbises därmed indirekt. Som exempel brister IPL t ex i att redovisa hur mycket pengar 

som investeras i pojkars respektive flickors utbildning eller mäns respektive kvinnors 

hälso- och sjukvård och förbiser således könsskillnader inom familjer och hushåll. ii) 

Fattigdom innefattar inte enkom likvida medel (i avseende ekonomiskt kapital) utan 

innefattar även sociala, kulturella och symboliska kapital samt ett socialt skyddsnät som 

fungerar salutogent och preventivt mot sexuell utsatthet, politisk marginalisering och tunga 

arbetsbördor. Dessa former av utsatthet gäller ofta i synnerhet för kvinnor (ibid.). 

Den kontemporära begreppsapparat som råder innefattar termer som transnationell 

feminism, multikulturell feminism samt, det mer universella, post-feminism och anses av 

flera (Jaggar, 2013; Mendoza, 2002; Mtintso, 2003) ha distanserat sig från det tidigare 

sagda globala systerskapet och spår en central huvudriktning: den transnationella 

feminismen kan betecknas som en politisk form av medvetande och organisering mer 

lämpad än sin föregångare (globalt systerskap) att diskutera kvinnors position och intressen 

i en tid av globalisering (Mendoza, 2002). 

För socialt arbete är det i hög grad viktigt att medvetengöra den habitus som re-

producerar själva re-produktionen av kontextuellt bundna mekanismer. Kvinnor är en 

särskilt utsatt grupp och nyliberalismens fokus på individualisering, egna val och 

självförverkligande kan antas både vara en möjlighet till autonomi och emancipation, men 

även skapa ytterligare kapital till att klassificera och kategorisera individer; ”Sexual 

inequality might be a universal phenomenon but that does not mean that women are 

universally the same” (Phillips, u.å., refererad i Mtintso, 2003).  
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1.2. Problematisering och kontemporära utmaningar  

Globalisering är ett mångtydigt och abstrakt världomspännande fenomen som berör 

aspekter av kulturell-, politisk-, teknologisk-, ekonomisk- och ekologisk natur för att 

nämna några. En avgränsning är därför behövligt då denna avser att analysera 

globaliseringens (som en konsekvens av nyliberalism) effekter på, det för studien, relevant 

område – alltså de geo- och biopolitiska, könsbundna intersektionella processer som den 

globala nyliberalismens kulturella-, ekonomiska- och sociala effekter kan tänkas bidra till 

och dess betydelse för det feministiska arbetets arena. 

Thörn (2004) menar att en av kulturens mest grundläggande funktion är att bidra med 

en mening och ett sammanhang för en individs sociala liv. Att studera och analysera det 

sociala livets kulturella dimension blir därför en grundläggande aspekt för att nå insikt om 

de processer som skapar och upprätthåller kollektiva och individuella identiteter – 

”systerskap”.  

Identifikation är avgörande för en persons identitet och förutom homo- och 

heterogeniseringsprocesser och hur dessa hjälper att främja, likväl stävja, identifikation och 

identitet och kanske främst – solidaritet, allianser och pakter.  

Att nämna Giddens (1999) är av hög relevans då han diskuterar hur lokaliteter 

påverkar varandra många mil bort, och gör det nödvändigt att begrunda västvärldens2 

intensiva mediepåverkan på utvecklingsländer. Är den påverkan Giddens skriver om 

globalt ömsesidigt eller kan vi tänka oss att västvärldens symboler, värderingar och normer 

samt dess informationsflöde har en avsevärt större inverkan på andra kulturer, och dess 

betydelse för identitetsskapandet och könstillhörighet/sexualitet? Ser vi vidare på 

eventuella imperialistiska tendenser inom globaliseringsrörelsen så finner vi en svårighet 

att verkligen påvisa att det är just imperialism som avses eftersom att begreppet innebär en 

formulerad och medveten agenda för att nå en kulturell dominans. Kanske är spridningen 

av västvärldens kultur snarare en konsekvens av språklig och världsekonomisk dominans, 

snarare än en uttänkt plan? 

Medvetande globaliseras i snabb takt, och dess sociala manifestation tycks innebära 

att människor från olika delar av världen, i allt högre utsträckning, strävar efter liknande 

                                                 

2 Väst- och nordeuropeiska länder samt det s.k. utökade Europa; Nordamerika, Kanada, Australien och Nya 
Zeeland. 
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mål och livsideal och därmed möter liknande problem. Denna möjliga effekt av 

globaliseringen leder till liknande exponering för problem men även liknande 

resultatmönster för själva exponeringen. Detta innebär även att det öppnar upp för 

möjlighet till en större förståelse av individen och större möjligheter att förebygga 

konflikter, utsatthet och problem och innebär nya uppgifter och utmaningar för 

socialarbetare om de ska fortsätta att ha effekt i det nya postmoderna, nyliberala samhället 

(Ahmadi, 2003). Denna växelverkan av det globala, samt dess inverkan på det lokala, är en 

av det sociala arbetets möjligheter men kan framstå som komplicerat ifall vi jämför en 

förfluten kontext med den nutida. För att förstå socialt arbete och feminism i en global 

värld, måste vi kanske tillämpa andra samhällsvetenskaper (p.g.a. det lokalas 

”trångsynthet” och det globalas begäran av transnationella dimensioner) för att kunna sätta 

mikro- och makroperspektiv i relation till varandra då det moderna sociala arbetet utförs i 

en global värld, oavsett dess geografiska placering; 

Social work is an interesting professional and academic discipline because it straddles both the 
local, which can at times emphasize its parochiality even when addressing international social 
problem, and the global, which stresses its international dimensions and impact. For these reasons, 
contextualizing contemporary social work, and engaging with the interstices of practice at the 
micro-, meso- and macro-levels, contributes to its relevance within and across borders (Dominelli, 
2010, s. 25). 

 

 

1.3. Syfte 

Föreliggande studie ämnar belysa om den västcentristiska feminismen rättfärdigar den 

nyliberala globaliseringen som reproducerar reproduktionen av ojämlikheter i världen. 

 

1.4. Frågeställningar 

1. Finns det ett globalt systerskap mellan kvinnor oavsett socioekonomisk, etnisk och 

kulturell bakgrund? 

2. Hur ser den västcentristiska feminismen på icke-västerländska kvinnors situation och 

position? 

3. Kan den västcentristiska feminismen rättfärdiga globaliseringen av nyliberalismen? 
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1.5. Centrala begrepp 

Andra-vågens feminism: Under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet började 

västvärldens ekonomi att återhämta sig efter de båda världskrigen. Världen blev stabilare 

och inom dåtidens populärkultur producerades en ”positiv” bild av kvinnor som feminina, 

husliga och rent av domesticerade. Nu publicerades en bok som kom att dirigera den 

kommande tidens feminism – Simone de Beavoirs Det Andra Könet (1949). Titeln på 

verket syftar på ett synsätt som illustrerar mannen som normen medan kvinnan är 

negationen; det andra. Kvinnan definieras i förhållande till mannen, inte till sig själv. Hon 

tillskrivs därför de egenskaper som männen inte vill ha och formas på så sätt till att re-

produceras i sin könsroll.  

På 1960-talet inkarnerades kvinnorörelsen i USA och det var även där de första 

argumenten hördes från aktivister angående strukturella ojämlikheter och förlegade 

kvinnoideal. Med den amerikanska feminismen som förebild bildades en rad grupper i 

Europa under 1960- och 70-talen. Utmärkande för den andra vågens kvinnorörelse är dess 

strävande mot att kvinnors villkor skulle höjas till en politisk nivå och att 

kvinnoförtryckets orsaker, produktion och reproduktion teoretiserades. Ord som patriarkat, 

feminism, kvinnoförtryck, exploatering och sexism började användas i debatterna rörande 

ojämlikheten mellan könen. 

Globalisering: Inget i dagens värld existerar utan samverkan, eller i isolation, från 

något annat. Vår värld, och våra liv, befinner sig i ständig utveckling, inveckling och 

fragmentering av globaliseringen sammanlänkande krafter. Betraktar vi globaliseringen ur 

ett bredare socialantropologiskt perspektiv kan det tyckas svårt att hävda att globalisering 

skall vara ett modernt kulturbegrepp då mänskligheten ända sedan den neolitiska perioden 

befunnit sig i konstant geografisk rörelse och genetisk sammanblandning (Thörn, 2004; 

Hylland Eriksen, 2007). Sedan 1800-talet har en föreställning inom vetenskap, politik och 

ekonomi funnits om att homogena, primordialt betingade, grupper utgör vad vi definierar 

som stat, samhälle och kultur. Detta benämns ofta som en organisk och geografiskt 

avgränsad nation och isolerar kollektiva, så väl som individuella identiteter genom att 

producera och fortlöpande re-producera symboler, värderingar och normer likväl som 

sociala-, ekonomiska-, symboliska- och kulturella kapital. Bourdieu benämner denna 

process som habitus och avser den historiska kontext som format naturliga förhållningssätt 

för agenter (individer) som agerar likt relativistiska aktörer i formandet av nuets sådana – 

gårdagens individer producerar och re-producerar sitt habitus, men det som produceras i 
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nuet kan aldrig exakt efterlikna det historiska och föreslår därför att ingen produktion 

enbart är en produkt av re-produktion. När grupper lever under homogena förutsättningar, 

homogeniseras deras identiteter till harmoniserade normer som bygger fundament för 

skapandet av gemensamma kapital – en social reproduktion (Ibid.). 

Humanitär imperialism: Se kapitel 1.1. Problembakgrund, 1:a stycke. Jag önskar 

även att komplettera med följande citat från Niezen (2004): 

Taken together, democrats and despots alike, do the leaders and administrators of nation-states truly 
represent a universal moral consensus? To the cynical, human rights instruments seem to set forth 
something like the inalienable rights of hens, drafted and upheld by assemblies of foxes (s. 85). 

Nyliberalism: Nyliberalism har som politisk doktrin och ekonomisk teori alltid varit 

nära förbundna med varandra. Båda har sin utgångspunkt i John Lockes formulering av en 

politisk filosofi utifrån en teori om naturliga rättigheter – där om människan har rätt till sig 

själv, har hon också rätt till den egendom som följer av hennes arbetsinsats. Nylibertarianer 

har alltid varit noga med att inskränka människors rättigheter till att främst handla om den 

egna äganderätten och friheten att få sköta sig själv. 

Kortfattat filosoferar nyliberalismen kring att någras äganderätt kan inskränka andras 

frihet och att avsaknaden av egendom inte bara begränsar den egendomslöses 

självbestämmande utan också gör honom till ett medel för andras ”frihet”. Man säger att 

fri- och rättigheterna ska ha ett egenvärde – att de är heliga, okränkbara axiom. När man då 

visar på att detta leder till ohållbara konsekvenser i form av bristande 

jämlikhet/jämställdhet och begränsat självbestämmande för de egendomslösa, retirerar man 

istället till en ekonomistisk ståndpunkt. 

Post-feminism: Se kapitel 1.5. Teoretiska perspektiv, 3:e stycke. 

Transnationalism: Som begrepp, teori och praktik har detta centrala begrepp närt 

litteratur, samt empiri, inom samhällsvetenskaper. Transnationalism avser en ökad 

funktionell integration av processer som korsar gränser eller andra politiska avgränsningar 

mellan individer, grupper, företag och allianser bortom tidigare statsgränser/nationalstater. 

Individer, grupper och institutioner interagerar med varandra på en ny global arena där 

kulturella och politiska kännetecken hybridiseras med nya nivåer av kapital och 

multinationell verksamhet. Transnationalism är en del av den kapitalistiska globaliseringen 

och avser multipla länkar och samverkande anordningar som sammanför människor och 

institutioner över de forna nationalstaternas gränser.  
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Västcentrism: Synonymt med eurocentrism men avser även det så kallade utökade 

Europa; Nordamerika, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Detta politiska begrepp avser 

en europeisk exceptionalism – en världsbild centrerad på den västerländska civilisationen, 

som den utvecklats under höjden av de europeiska koloniala imperierna. För denna 

översikts syfte önskar jag att definiera begreppet som en auktoritär diskurs av 

kulturrelativism i samband med avkolonisering, utvecklingsbistånd, rättighetssträvan 

(jämställdhet/jämlikhet) och humanitärt bistånd som ”erbjuds” av västcentristiska länder 

till utvecklingsländer. 

 

1.6. Teoretiska perspektiv 

Detta arbete strävar efter att identifiera fenomen i en global kontext för att finna eventuella 

resultat kring dess interaktioner och växelverkningar. Översiktens problemformulering 

förtäljer att kvinnors sociala verklighet (re-)produceras i en kapitalbaserad sfär. Kunskap 

om denna sociala verklighet existerar oavsett, och oberoende, av vår kunskap om den och 

kan endast studeras utifrån dess resultat3 eller hur dess historiska värde format dess 

funktioner, processer och mekanismers gestaltning. Dessa generativa mekanismer, och 

dess betydelse för en viss social verklighet, är medierad, perceptuell och därmed subjektiv. 

Av denna anledning blir översiktens första teoretiska utgångspunkt kritisk realism och 

motiveras av ovan (López & Potter, 2005; Bryman, 2011; Grönvik & Söder, 2008). 

Översiktens andra centrala teoretiska perspektiv är Kapitalbegreppet4. Socialt kapital 

har potential att vara en resurs för samhället, genom att bidra med en rad nyttiga utfall 

ekonomiskt, socialt och ur maktsynpunkt. Begreppet socialt kapital kan bistå med att 

formulera sambanden mellan status, livsföring, position, bio- och geopolitik samt 

humanitär situation. Teorins etymologiska betydelse kan lätt förväxlas med rent likvida 

medel (ekonomisk kapital), men innefattar dessutom prestige, kunskap, kontakter och 

symboler samt tillhörande symbolik. Medan man med fysiskt kapital menar fysiska ting 

och med humant kapital individernas färdigheter och kunskaper, avser man med det sociala 

kapitalet förbindelser mellan individerna, sociala nätverk och normer av ömsesidighet och 

tillförlitlighet som dessa förbindelser skapar och är därav ytterst centralt för denna 

kunskapsöversikts första frågeställning; Finns det ett globalt systerskap mellan kvinnor 
                                                 

3 Mekanism + Kontext = Resultat (López & Potter, 2005; Bryman, 2011; Grönvik & Söder, 2008). 
4 Enligt den franske sociologen Pierre Bourdieu (u.å.) 
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oavsett socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund? 

Vidare nämndes det tidigare5 hur ett västcentriskt ideal kan antas spridas globalt genom 

mediepåverkan. Av denna anledning behöver Marx åberopas angående ideologikritik och 

kulturindustrin; kapital representerar, i en medierad värld där kommunikationsmedel är en 

varuform och skapar i egenskap av att vara objekt med ett symboliskt värde (massmedia) 

ett intresse av att bevara den hegemoniska värdegrunden genom att tilldela kvinnor ett 

offentligt men nyanserat rum där de blir hänvisade utrymme i en pågående debatt, men 

deras resurser som mänskliga kapital reduceras till biologisk karakteristik och attribut; 

relativistisk- istället för kontextuell kulturförståelse (Vinroth, 2013). 

Översiktens tredje teoretiska utgångspunkt avser jag att lämna abstrakt i avseende av 

att sen-modernism, postmodernism, postkolonialism och strukturalism är allt för utpräglat 

lika till sin natur, samt att denna jämbördighet riskerar att brisera de delikata skillnader 

som separerar dessa. Varför jag ändå önskar att åberopa begreppen är p.g.a. den s.k. post-

feminismen. En mer komplex definition av detta begrepp är allmänt förknippad med att ha 

förklarats som allt från att re-producera traditionella könsroller till öppna försök att bruka 

lingvistik och retorik i avseende att undergräva feminismen, samt ett sätt att avpolitisera 

feminism för att så väl reducera den, som att göra den mer nyliberalt acceptabel. Denna 

diskrepans och osämja ses alltjämt av många av den andra-vågens feminister som en 

grundläggande orsak till feminismens nedgång; post-feminism signalerar en värld där de 

akademiska västcentristiska feministerna ofta ser den som ett resultat av transcendens, 

utveckling och politisk auktoritet, men av det icke-västcentristiska feministiska sällskapet 

ses denna feminism som anpassad till en nyliberal patriarkal (och paternalistisk) politik på 

en transnationell arena där överstatliga organ fattar geopolitiska beslut baserat på ideal i 

väl resonans med en global nyliberal agenda.  

 

  

                                                 

5 Se kapitel 1.2. Problematisering och kontemporära utmaningar 
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1.7. Disposition 

Denna kunskapsöversikt disponeras och planläggs som följande:   

 

 

 

 

2. Metod 

2.1. Metodval 

I förstadiet till denna kunskapsöversikt har teoriinsamling skett genom sekundär empiri 

insamlad genom en systematisk litteraturgenomgång, av det för syftet, relevant 

textmaterial. Denna strategi byggde på interpretativ tolkning av data och är 

sekundäranalytisk och induktiv till sin natur. Insamling och analys av data avsågs att ske 

iterativt då, den för ämnet, mest lämpade metod var systematisk kunskapsöversikt.  

Mitt val av metod motiverades av att ämnesvalet fodrar en kunskapsteoretisk ansats 

bred nog för att behandla rådande kunskap då den är divergent och till stor del teoretisk. 

Det iterativa förhållningssättet motiverades av att ytterligare frågeställningar (samt 

insamling av data) uppstod under analys av insamlad data då denna kunskapsöversikt 

avsåg att skildra en tänkbar tolkning av feminism, ”systerskap” och nyliberalism som 

dimensioner av den sociala verkligheten, och ej skildra en slutgiltig version av denna 

verklighet. 

  

Inledning

Metod

Resultat
(Resultat 

avslut)

Diskussion 

kring slutsatser 

och resultat

Referenser
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För att illustrera min valda ansats och metod önskar jag nyttja Jesson et al. (2011) modell 

(s. 11): 

       Narrative review    Systematic review 

        Variety of styles    Structured approach 

  No defined method    Rigorous method 

No specified analysis    Synthesis,meta-analysis 

 

Min undervikt av narrativt värde har sin grund i den kritiska kunskapsöversiktens 

avsikt – att inhämta material som jag antog, och ansåg, äger ett teoretiskt värde och bidrar 

till den rådande kunskapen för att sedan på ett logiskt vis väva samman detta för att 

utveckla argument och diktera en berättelse av teoretiskt värde för studiens 

problemområde. Av denna anledning presenteras materialet inte rent deskriptivt utan 

behandlas istället spekulativt utifrån det latenta innehållet och kritiskt i avseende det 

manifesta och kommunikativa textinnehållet. Med andra ord avsåg denna kunskapsöversikt 

att lägga tonvikt på texten, och teman i texten, för att nå kunskap om den explicita kunskap 

som förmedlas. Då denna översikt är kritisk blev det stillatigande, informella av vikt då ett 

kritiskt förhållningssätt innebär en växelverkan mellan subjektiv- och objektiv reflektion 

över så väl data och empiri, som mig själv som granskare och författare. 

Då kunskapsöversikten har avgränsats och metodval har ägt rum så placeras följande 

markörer på ovan figur förhållandevis långt till höger för att demonstrera att översikten 

inte skett på basis av ett omotiverat slumpmässigt urval av litteratur och tidigare forskning. 

Dock centreras markörerna något p.g.a. ämnesvalets abstrakta och teoretiska bredd.  

Ser vi vidare på den sista indikatorn så ligger även den på modellens högra sida och i 

detta fall motiveras detta genom att meta-analysen, i denna översikt, fyllt många av meta-

analysens innebörder men ej avsetts vara statisk och orubblig – resultat från tidigare 

forskning har sammanställts och översikten strävade efter att resultera i en studie av 

studier, men inklusions- och exlusionskriterierna är vagare definierade och en oddskvot har 

ej inkluderas.  
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2.2. Datainsamling och urval 

Denna kunskapsöversikt har ett sekundäranalytiskt förhållningssätt till befintlig litteratur. 

Även empirin är sekundär då ingen primärempiri ingick i urvalet. Syftet med studien var 

att bidra till den mänskliga diskursen och behandla dess sociala verkligheter utifrån redan 

befintlig forskning och publicerad text. Översiktens svårigheter, brister och begränsningar 

blev därför främst bristen av diskrepans mellan urval och syfte – det finns en 

förhållandevis stor risk att materialet präglas av resonans och konsensus. Av den orsaken 

har materialet behandlas kritiskt för att nå översiktens tilltänkta syfte; att bidra till 

teoribildningen och det rådande kunskapsläget. 

Förekommande sökord resulterade i en förhållandevis övermäktig mängd källor, men 

kunde utifrån studiens syfte reduceras till en mer hanterbar mängd. Materialet har sedan 

behandlats utifrån globalisering, nyliberalism, feminism, transnationalism och det sociala 

arbetets betydelse (samt feministisk solidaritet), samt tidigare nämndas betydelse för det 

sociala arbetet. En strävan i den systematiska litteraturgenomgången har varit att försöka 

hitta en balans av mikro- och makroperspektiv – att inte uteslutande betrakta företeelser på 

vardera nivå utan istället försöka finna relevanta tendenser och teman inom 

samhällsvetenskapen. I en mer avgränsad bemärkelse blev översiktens litteraturstudie en 

startpunkt, eller snarare en systematisk inventering av befintlig kunskap. Avgörande för en 

litteraturstudies relevans är att den bygger på kunskap och redovisar en överblick av det 

beskrivna området. Forskning och kritisk reflektion avser att kategorisera, tolka och 

beskriva. Processen är dubbelriktad; de kategoriseringar och tolkningar vi gör påverkar den 

verklighet vi avser att skildra. 

Databaser som använts för att navigera inom tidigare forskning begränsades till 

ProQuest Social Sciences och Academic Search Elite och samtliga sökord preciserades till 

vidare till att enbart innefatta artiklar listade som peer-reviewed. Att se över tidigare 

litterära publikationers referenslistor och källhänvisningar visade sig vara fruktbart för 

insamling av data.  

Denna kunskapsöversikts syfte var att undersöka huruvida den västcentristiska 

feminismen rättfärdigar den nyliberala globaliseringen som reproducerar reproduktionen 

av ojämlikheter i världen och epistemologiskt har avgränsningar ägt rum och urval har 

gjorts. Trots detta har det skett med en medvetenhet och vilja av att nå publikationer från 

olika representanter av, och inom, den kontemporära feminismen. Detta både i avseende av 
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författarnas etniska bakgrund, så väl som från olika lager av empiriska förutsättningar – 

alltså både inom den s.k. feministiska aktivismen så väl som den västerländska akademiska 

och institutionella feminismen. Dock, som nämns i kapitel 2.3. Etiska överväganden, finns 

en metodologisk problematik med att ej ta del av det otillgängliga materialet. Även om 

denna kunskapsöversikt har strävat för att, iterativt, bygga teorier och sammanställa empiri 

med mångfald och pluralism i åtanke, baseras den på en kunskapsapparat som är 

västerländskt och akademiskt accepterad, då befintlig empiri funnits tillgänglig via kanaler 

så som vetenskapliga databaser och akademiska bibliotek. 

Det slutliga urvalet av artiklar har baserats på att skildra och redogöra för empiri 

producerad av i) akademiska feminister av europeisk etnicitet, ii) icke-västerländska 

feminister samt iii) feminister (yrkes)aktiva i Europa med en icke-europeisk etnicitet. Detta 

avsåg att öka kontextkänsligheten i avseende empiriproduktion. En fjärde aspekt 

inkluderades för dess relevans till nyliberalism och globalisering i en vidare term. Genom 

denna fjärde valdes Bricmont (2007), Chomsky (2008), Hylland Eriksen (2007), Niezen 

(2004) och Thörn (2004) ut då de analytiskt skildrar den kontext denna kunskapsöversikt 

ämnat tolka. 

I huvudsak resulterade sökningar i ProQuest Social Sciences till en högre grad träffar 

och många gånger framstod söksträngar i Academic Search Elite som ”dubbletter”. Av 

denna anledning dominerades det slutliga urvalet av artiklar från PQSS. 

 

2.3. Etiska överväganden 

Det finns en semantisk problematik kring begreppet kultur (som kapital) som kan ses som 

fundamentalt för identitet. Vad avser egentligen begreppet kultur? Vi har de s.k. ”sköna 

konsterna”, dvs. teater, dans, musik, film, skönlitteratur, målad konst, fotografi etc. Sedan 

behandlar denna översikt även nationell identitet; en form av kulturell etnicitet, geografiskt 

bunden och präglad av attribut som bl. a. kön. Utöver detta talar författare inom 

samhällsvetenskap om kultur som en industri samt om nya transmigrationella mönster och 

om en global by (liksom systerskap) och dess transnationella rum. Begreppet kultur blev 

således problematiskt att behandla. Det traditionella sättet att behandla kultur är att 

betrakta denna som färdiga fakta kring nationell kultur – ett antagande som detta utgår från 

den kvantitativt och reproduktivt dominerande empiristiska kunskapssynen och riskerar att 

se på en av kulturens hörnstenar etnicitet som något primordialt betingat – att det skulle 
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finnas ”rena” etniciteter formade av homogena kulturer. Denna kunskapssyn är hörnstenen 

till detta arbetets syfte: Föreliggande studie ämnar belysa om den västcentristiska 

feminismen rättfärdigar den nyliberala globaliseringen som reproducerar reproduktionen 

av ojämlikheter i världen. Då själva reproduktionen av ojämlikheter i världen har en 

kapitalbunden förankring.  

Enkom kön visade sig under arbetets gång ej vara en tillräckligt bärande och 

auktoritär gemensam betingelse för att se bortom kultur, Bourdieus kapitalbegrepp och ej 

heller den hegemoniska kraft som västcentristisk, akademisk feminism har visat sig äga i 

avseende av exponeringskraft, humanitär imperialism samt nyliberal utveckling inom 

transnationella, överstatliga organ (Chomsky, 2008; Walby, 2011). 

Ser vi istället på en mer modern tolkning angående begreppet feminism så framstår 

en mer sociologiskt orienterad förståelse av begreppet; feminism kan inte betraktas som 

något statiskt, förutsägbart eller emanciperat från konflikter, utan bör betraktas som en 

ständigt pågående producerande, och re-producerande process i människors subjektiva 

medvetande och för den globala feminismens, mycket olika, utgångspunkter, fokus och 

förutsättningar (Walby, 2011). 

Då denna studie ej innefattat respondenter, samt insamling av primärempiri från 

dessa, är sekretess och frågor kring individers integritet inte centralt. Istället blev den 

teoretiska innebörden det etiska spörsmålet. 

Denna kunskapsöversikt avsåg att tolka, beskriva och skildra möjliga sociala 

verkligheter – alltså inte presentera axiom. Dock innebar ämnesvalets bredd två centrala 

problem för dess validitet: 

1. Det tillgängliga materialet: Varför nådde jag detta material? Vilka avsikter fanns 

vid publikationen, vad är dess innebörd och hur väl förankrat är materialet i dess 

kontext? – Frågor som berör kritisk tolkning. 

2. Det otillgängliga materialet: Nyliberalism och globalisering är ett faktum och 

empiri kring detta finns i världens alla länder. Det är tvivelaktigt ifall en studie 

kring det globalas inverkan på feminism skall kunna knytas till socialt arbete på en 

annan nivå än uteslutande makro utan kvalitativt insamlad data från respondenter 

på en individnivå. Detta avser dock studien att hantera genom sekundäranalyser 

samt ett kritiskt förhållningssätt. 
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2.4. Redovisning av sökförfarandet 

 

Datum Databas Sökord Antal träffar 

20140610 ProQuest Social Sciences (neoliberal* 

AND femin*) 

AND peer(yes) 

641 

20140610 Academic Search Elite neoliber* AND 

femin* 

510 

20140610 ProQuest Social Sciences (global 

sisterhood) 

AND peer(yes) 

369 

20140610 Academic Search Elite global 

sisterhood 

41 

20140619 ProQuest Social Sciences humanitarian 

imperialism 

51 

20140619 Academic Search Elite humanitarian 

imperialism 

75 

20140620 ProQuest Social Sciences (transnational* 

AND femin*) 

AND peer(yes) 

1181 

20140620 Academic Search Elite transnational* 

AND femin* 

1129 

20140622 ProQuest Social Sciences (diversity AND 

feminism) AND 

peer(yes) 

1208 

20140622 Academic Search Elite diversity AND 

feminism  

598 

20140627 ProQuest Social Sciences (multicultur* 

AND femin*) 

AND peer(yes) 

1586 

20140627 Academic Search Elite multicultur* 

AND femin* 

569 
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3. Resultat 

3.1. Finns det ett globalt systerskap mellan kvinnor oavsett 

socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund? 

Feminism, som diskurs, är en subjektivt präglad sådan. Empiri är många gånger rent 

narrativ och kan anses ha en kvalitativ övervikt. Dessa individualiserande- och 

subjektifierande ansatser korrelerar väl med nyliberalismens individualiseringsprocesser. 

Svårigheter att tolka det narrativa värdet i utsagor uppstår dock då mekanismerna som 

föreligger värderingarna formas av de kontexter de utspelar sig inom.  

En viss passion tycks finnas i att låta feminismens empiriska grundstenar komma 

från personliga, emotionella utsagor; ”This is the argument put by feminist philosophers, 

from many traditions, that knowledge must be grounded in material, emotional and bodily 

life” (Jolly, Russel & Cohen, 2012, s. 220). Här uppstår en problematik nära förankrad 

med den kritiska realismens avsikt, likväl som kapitalets betydelse; ”logic of situated 

knowledge to foreground the position and responsibility of the interviewer as well as the 

interviewee” (ibid., s 220), då man menar att psykoanalytiska metoder- och instrument 

nyttjas för att söka ”fånga” en kollektiv källa av kvinnlighet, kvinnors position och 

därigenom även en arena för feminism; ”… freely drawn on psychoanalytic modes of 

collective psychology to address the women’s liberation movement’s own self-image, the 

concept of ’sisterhood’” (Mitchell & Oakley, 1976, refererad i Jolly et al., 2012, s. 222). 

”Systerskapet” orkestreras enligt författarna av en västerländsk vetenskaplig skola och bör 

därför kritiskt granskas utifrån dess avsikter samt dess bristande externa validitet när den 

appliceras på kontext dissonanta med en västcentrisk, ”vit” akademisk feminism – en skola 

benämnd som ”The Caledonian Cringe” (Jolly, 2012).  

Det globala systerskapet bör anses vara ett utopisk ideal, sprunget från den sena 

andra-vågens feminister som berördes av såväl Ronald Reagans som Margaret Thatchers 

nyliberala anspråk på den globala utvecklingen. Denna, i huvudsak brittiska akademiska 

feminism, skapade under 70- och 80-talet ett uppror även inom Europa och gav upphov till 

koalitioner över etniska och kulturella bakgrunder då den irländska feministiska rörelsen 
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fann sig själv, i huvudsakligen anti-kolonialt, alliera sig med den s.k. Black-feminist6 

rörelsen: ”feminists in the Irish diaspora continued to feel pulled in many directions, 

sometimes making cause with the black women’s groups which were also struggling to 

align, anti-colonial, class and women’s struggle” (ibid., s. 145) och bör ses som ett 

föreliggande fundament till transformationen från globalt systerskap till transnationell 

feminism, då det belyste att det var banalt att jämställa kvinnan med kön och kvinnors 

intresse med könsintressen. Det grundläggande problemet är att patriarkat, som 

feministiskt begrepp, korsas intersektionellt med andra former av förtryck och 

diskriminering som till exempel klass och etnicitet. Anne Phillips (u.å., refererad i Mtintso, 

2003) förklarar detta tydligt, och som tidigare nämnt i översiktens inledning: “sexual 

inequality might be a universal phenomenon, but that does not mean that women are 

universally the same” (s. 571). Alltså, att basera systerskap på enkom kön reproducerar en 

biologisk reduktionism och, ett för denna översikts syfte, relevant resonemang. 

Sylvia Walby (2011) ser mer positivt på den nutida transnationella feminismen, och 

därigenom även frågeställningen som behandlas, genom att dessa senare former av 

feminism behandlar intersektionella, och kapitalbundna, skillnader mer direkt genom nya 

organisationsformer. Hon menar att den tidigare feminismen identitetspolitik7 alltmer 

ersatts av politiska allianser och koalitioner och ger exempel på hur japanska kvinnor 

nyttjade Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor8 för att 

placera den japanska regeringen och nationen i dålig dager som en del av sin kamp för 

jämställdhet. Walby (ibid.) framhäver genom detta ett exempel på hur den västerländska 

institutionella feminismen skapat verktyg för icke-västerländska kvinnors kamp. Hon 

menar vidare att när institutioner var stängda för kvinnor fostrades aktivism, radikalism, 

separatism och autonoma rörelser och att nu, när de ”öppnats”, skapat en arena med en mer 

stabil, stat-centrerad politik och ett mer proaktivt och progressivt arbete. Något som den 

mer nyliberalt kritiska feministrörelsen anser vara mekanismer som utformar kontext och i 

växelverkan kalibrerar kontextuella omständigheter som producerar, samt re-producerar, 

önskvärda maktrelationer. Med andra ord, en globalt enhetlig feministrörelse som i själva 

verket kan illustreras något likt ett Janusansikte i sitt avseende av att gynna de redan 

                                                 

6 Black Feminism hävdar att sexism, klassförtryck och rasism är oupplösligt sammanbundna. Former av 
feminism som strävar efter att övervinna sexism och klassförtryck, men struntar i etnicitet kan diskriminera 
många människor, däribland kvinnor, genom etnocentrism och kulturell partiskhet. 
7 Att grunda politiska resonemang på egenintressen samt den egna gruppens särintressen.  
8 Förenta Nationerna (1979), även kallad FN:s Kvinnokonvention. 
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gynnade genom en officiell agenda av humanitarianism och utvecklingsarbete (Dominelli, 

2010; Jaggar, 2013; Jolly et al., 2012; Mendoza, 2002; Mtintso; 2003). 

Elora Halim Chowdhury (2006) applicerar ett diskurskritiskt perspektiv på det 

tidigare begreppet globalt systerskap och det hon kallar global feminism, men presenterar 

den transnationella feminismen som en möjlighet att skapa en verkligt intersektionell (eller 

kapitalkänslig/kontextkänslig) feminism inom såväl som över nationsgränser då hon hävdar 

att den sena andra-vågens feminismen har ställts otillräckligt ansvarig för dess 

differentiella inställning till frågor om skillnader och ojämlikhet och därmed även dess 

okritiska engagemang inför gemensamma drag av kvinnoförtryck i världen. Hon menar att 

den globala feminismen, som aktör, har genom en universell och påstådd altruistisk 

paradigm av mänskliga rättigheter, konstruerat en roll som ”heroisk räddare” som 

påminner om kolonialismens civiliserande missionsuppdrag och helt i linje med den 

nuvarande nyliberalismen (ibid.). Dock framhäver hon att den nya transnationella 

feminismen besitter strategier för att motverka detta genom att presentera diskurser som 

kan erbjuda ett konceptuellt ramverk som fundament för ett globalt koalitionsarbete 

positivt inställt till upplösning av etniciteters- (läs ”race”) och nationers vikt och motverka 

den västcentristiska hierarkins institutionella auktoritet för att skapa mer rättvisa globala 

anslutningar, över fler gränser, innefattande fler kvinnor och feministiska aktörer (ibid.); en 

positiv aspekt motströms denna kunskapsöversikts syfte. 

 

3.1.1. Avslutning 

Av central vikt är hur biologiska likheter och en gemensam underordning gentemot 

patriarkatet tycks reducera och marginalisera vikten av socioekonomiska och kulturella 

olikheter. Många av denna översikts behandlade artiklar yttrar en oro, så väl som att ett 

tydligt fokus appliceras på vikten av att erkänna attribut bortom biopolitik för att kunna 

skapa en kontextkänslig, kulturellt kompetent transnationell feminism. För att interpretativt 

tolka detta enligt kapitalskillnader samt de kontexter som den kritiska realismen anser stå i 

relation med resultat som (re)produceras, kan kvinnor inte anses vara en universell grupp. 

Utgår vi från att tolka kapitalinnehav så bör vi även poängtera att kvinnor är en 

beskrivande kategori, men inte en förklarande. Mängder av skillnader finns inom könet, 

och en biologisk reduktionism sprungen ur biopolitiska- och geopolitiska antaganden 

fallerar att positionera gruppen kvinnor på en global arena. Även om likheter kan spåras 
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mellan olika nationers, etniciteters och kulturers kvinnor bör dessa tolkas som att de 

överskuggar den differens som råder mellan dessa kvinnors sammanhang och livssfär. 

Sociala strukturer som klass, kast, etnicitet, ras, religion och ålder är markörer som bör 

inkluderas i en tilltänkt transnationell diskussion, och denna behöver präglas av en 

kontextuell kulturförståelse genom att ej på förhand och utifrån västcentristiska normer, 

värderingar och intressen tilldela utvecklingsländers- och icke-västerländska kvinnor, 

värde och innebörd. Utan istället skildra och acceptera dessa kvinnors tillskrivna intressen 

– att söka bringa en acceptans av sociala verkligheter, så väl ur en västcentristisk 

feministisk diskurs som en kritisk inställning, eller t.o.m. rädsla, för den post-feministiska 

framfarten inom så väl akademi, nyliberalism som den personliga sfären och de 

resonemang som förs av bl. a. Mendoza (2002) kring en feministisk framtid och dess 

avsikter. 

 

3.2. Hur ser den västcentristiska feminismen på icke-västerländska 

kvinnors situation och position? 

Den främsta befintliga kritiken gentemot den västcentristiska feminismens syn- och 

förhållningssätt gentemot icke-västerländska kvinnor och feminism, är artikulerad av icke-

västerländska kvinnor eller kvinnor på annat sätt kritiska inför västcentristisk framfart. 

Detta i huvudsak för att den transnationella feminismen, som begrepp, ger en antydan om 

världens mängd av nationella feministrörelser samt dessas moderna tendens att politisera 

könsfrågor bortom nationalstaternas gränser genom bl. a. FN:s Kvinnokommission, 

migration, bruk av modern ICT-teknologi så som sociala medier samt uppkomsten av 

global masskultur.  

Mendoza (2002)  spår denna utveckling av feminism vara diffus och dess avsikter 

oklara; är det en gemensam inställning till exploatering av utvecklingsländer som 

möjliggör en gränsöverskridande solidaritet? Är begreppet bara ett producerat kodord för 

västcentristiska feministers västerländska dominans i en global feministisk rörelse 

intrasslad i globala nätverk? Av central vikt menar hon att transnationell feminism har 

potential att skapa solidaritet mellan kvinnor i ett globalt rum, men att denna solidaritet 

måste klargöras utifrån de omständigheter som anförts av villkoren för en transnationell 

kapitalism. Vidare behöver transnationell feminism undersökas utifrån dess härkomst och 
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dess tillhörighet till idéer från tidigare feministrörelser, globalisering och transnationalism 

– dess sannolika politiska habitus. 

Susan Molloer Okin (1998, refererad i Mendoza, 2002) argumenterar angående 

västcentristiska- kontra utvecklingsländers feministiska arbete;  

… while Third World feminists were busy negotiating with the UN for the inclusion of rape, 
domestic violence, reproductive rights violations, unequal opportunities for girls and women in 
education, employment, housing, credit and health care in the human rights charter, First World 
academics – and also Third World feminist academics working in western universities – were 
absorbed in obtuse theorizations of women’s class, racial, sexual and national differences (ibid., s. 
305). 

och återfinns som slutsats hos Mtintso (2003) och hennes arbete med sydafrikanska, 

kvinnliga, aktivister; 

Practical gender needs continue to be the major concern for black women, the majority of whom are 
African, poor, unemployed and living in rural areas. As one woman put it; “while you feminists are 
concerned with getting out of the kitchen, our fight is to get a kitchen” (s. 572).¨ 

Samt angående skillnader baserade på hudfärg mellan kvinnor i Sydafrika; “While the 

differences between women and men in a patriarchal society continue to exist; so do the 

differences and inequalities between white and black women” (ibid. s. 572) och lyfter det 

faktum att ett parlament kan inkludera kvinnor, men för den delen ej representera en 

universell kategori av kvinnor – det finns behov att särskilja närvaro och representation 

(ibid.). 

Feminism, och därigenom västcentristiska feminister, har varit delaktiga i nutida 

krigsföring som moraliskt berättigande verktyg. Barzo (2010) nämner följande om denna 

humanitära imperialism; 

Feminismen har således blivit en integrerad del av imperiet som anses kämpa för mänskliga 
rättigheter och jämställdhet i världen … där Väst associeras med genus och modernitet och resten av 
världen med kultur och tradition och där Väst uppmanar ”de andra” att anpassa sig och genomgå en 
förvandlingsprocess eller en avkulturaliseringsprocess genom till exempel ”kirurgiska” ingrepp mot 
Mellanösterns politiska karta som enligt Bushadminstrationen [sic] behövdes ritas om, där våld var 
ett omedelbart verktyg i detta imperialistiska projekt (s. 45). 

Barzo (ibid.) menar här att 2000-talets amerikanska krigsföring har önskats presenteras 

som feministiska interventioner, men i själva verket grundat sig i ekonomiska och 

geopolitiska intressen. Han presenterar ett citat från en feministisk huvudaktör inom den 

dåtida amerikanska politiken som denna kunskapsöversikt, med fördel, önskar inkludera; 

Only the terrorists and the Taliban threaten to pull out women’s fingernails for wearing nail polish. 
The Plight of women and children in Afghanistan is a matter of deliberate human cruelty, carried 
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out by those who seek to intimidate and control …Because of our recent military gains in much of 
Afghanistan, women are no longer imprisoned in their homes.9 

Här framträder en central betydelse för den imperialistiska parten av den nyliberala 

feminismen. Väst är återigen ”befriare” av ”orättvisor” och ”grymheter”, som må ha 

förekommit men slutligen gett sken av att icke vara en del av den egentligt avsedda 

agendan (personlig kommunikation, 2014-08-04). 

Jaggar (2013) presenterar en proaktiv vägkarta för den framtida transnationella 

feminismen och belyser vikten av att den västcentristiska feminismen tar hänsyn till det 

glokalas differenser, och även dessas brist på överensstämmelses med en västcentristisk, 

akademisk, produktion av empiri och menar att denna bör motiveras av viljan att upptäcka 

aspekter av fattigdom som är oräknad/oredovisad. Särskilt de som är förknippade med 

sociala strukturer som klass, kast, etnicitet, ras, religion och ålder. Hon betonar vikten av 

att exponera kön i alla dessa dimensioner eftersom att genus formar allas erfarenheter – 

män och kvinnor, flickor och pojkar. Fattigdom bör med andra ord granskas utifrån kön 

som mekanism och variabel i alla former av utsatthet och avsaknad av kapital. Ekonomiskt 

så väl som socialt. Jaggar anser att det enda epistemologiskt trovärdiga och etiskt 

försvarbara sätt att förhålla sig till utvecklingsländer, och för sin artikel mest relevant – 

kvinnor, är genom kontextuellt medvetna samtal där alla synpunkter behandlas med 

respekt och belyser den västcentristiska tendensen att ej applicera något empiriskt värde i 

narrativa utsagor, samt preferenser, yttrade av individer i utvecklingsländer och/eller 

främmande kontext (ibid.). 

Manisha Desai (2013) belyser i sin essä, vari hon kommenterar publikationer 

angående transnationell feminism, att transnationell feminism bör förstås som något som 

på förhand inte kan definieras. Hon placerar ett iterativt värde i att se transnationalism som 

en process utifrån en produkt av det geografiska; ”transnationalization is always located 

somewhere – including national territories – and not up there; it sometimes happens in 

different places at the same time” (ibid., s. 430), och menar att kontemporära 

feministrörelser (med en transnationell agenda) inte kan reduceras till blott förändringar på 

institutionell nivå utan måste inkludera alla rörelsens aktiva, samt aktivister, och 

mångfalden av dessa rörelsers agendor för att solidariteter skall kunna fördjupas och bli 

mer inkluderande i avseende av att skapa anslutningar över lokala och transnationella 
                                                 

9 Bush, L. (2001). The Taliban's War Against Women: Radio address to the nation.  
Hämtad från: http://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/rm/2001/6206.htm 
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arenor. Detta korrelerar väl med tidigare styckes konsensus; västcentristisk feminism bör 

inte bara tala om utvecklingsländers kvinnor och position utan även med dessa individer 

(Jaggar, 2013). 

När utvecklingsländers feminism är i fokus nämns, i större utsträckning, begrepp 

som aktivism och radikalism. Mtintso (2003) menar att detta är en möjlighet för den 

västcentristiska feminismen att förringa utvecklingsländernas, samt förhöja värdet av den 

egna feminismen och distansera sig från de strukturella fenomen som ligger till grund för 

utvecklingsländers kvinnors utsatthet. Denna syn på icke-västerländska kvinnor är 

naturligtvis inget axiom och dess generaliserbarhet bör iakttas med försiktighet (personlig 

kommunikation, 2014-07-29). Dock tycks nyliberalism sträva efter att reglementera 

praktik, reglera praktiker och normativera kulturer och politiskt maktutrymme. Detta som 

en del av den globala individualiseringsprocess som nyliberalismen styr mot. Fokus åläggs 

därmed på enskilda personer där aktörskapet flyttar fokus från strukturella problem till 

individens tillkortakommanden och kulturens, samt etnicitetens, påstådda svårigheter 

(Jaggar, 2013; Mtintso, 2003; Mendoza, 2002) och framstår som en generaliserande och 

relativistisk kulturförståelse av icke-västerländska kvinnor och synen på dessas situation 

och position. 

 

3.2.1. Avslutning 

Under föregående rubriks andra stycke nämns hur (transnationell) feminism bör 

undersökas utifrån dess härkomst samt tillhörighet till idéer från dess sannolika habitus. 

Detta är en kapitalbegreppslig tolkning av Mendozas (2002) ställningstagande till den 

framtida feminismens utveckling och avsikter och bör utifrån härkomst även tolkas 

dikterande kring den post-feministiska framfarten, då habitus (dåtid) står i relation med 

(re)produktion av framtid. Okin, (1998, refererad i Mendoza, 2002) skildrar en diskurs där 

hon återger hur den västcentristiska, akademiska feminismen var fullt upptagna med att 

teorisera icke-västerländska kvinnors position och utsatthet istället för att praktiskt 

implementera interventioner. Ett relativt tydligt tolkningsutrymme uppstår då vi för 

samman dessa två författare - utifrån härkomst dikteras framtid och handling. 

”Triangulerar” vi denna kapitalbegreppsliga och post-feministiska tolkning med den 

kritiska realismen kan vi härleda, utifrån Jaggar (2013), att själva ”viljan” att upptäcka 

aspekter och mekanismer kopplade till fattigdom begränsas av den kontext vari individer 
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verkar. Hon menar att fattigdom bör granskas utifrån kön, som mekanism och variabel i 

alla former av avsaknad av kapital. Detta kan stå som en teoretisk förklaring till post-

feminismens tillkortakommande vid skildring av icke-västerländska kvinnors situation och 

position, då den är sprungen ur nyliberalismens fokus vid individualiseringsprocesser och 

identitet. Därmed riskerar medföljande aktörsfokus (individen) att flytta brännpunkt från 

de strukturella förutsättningar som icke-västerländska kvinnor omges av, för att istället 

fokusera på dessa individers personliga tillkortakommanden utifrån bl.a. etnicitet och 

kulturella svårigheter. Desais (2013) tidigare nämnda kommentar kring att se 

transnationalism som en geografisk produkt kastar vidare ljus över denna övergripande 

tolknings huvudsakliga tema – för att kunna skildra andra kontext krävs en vilja, och 

möjligheter, att göra det.  

 

3.3. Kan den västcentristiska feminismen rättfärdiga globaliseringen av 

nyliberalismen? 

Inledningsvis önskar jag nämna att den andra-vågens feminism har flera positiva utfall att 

fira. Dess feministiska interventioner sträckte sig från det personliga och kroppsliga till det 

sociala, ekonomiska och politiska. Ifall vi bara belyser den fysiska fronten så ser vi hur 

kvinnor rörde sig i en riktning bort från underordning av sin re-produktivitet (fertilitet) och 

sexualitet genom möjligheter att få styra över beslutet att föda, om att ha sex (så väl inom 

som utom äktenskapet), om att inte våldtas eller utsättas för incest. Alla dessa strävanden 

var förändringar som kom att tillåta en enskild kvinna att äga en kroppslig autonomi 

(Eisenstein, 2010). 

Dock fanns bakslag i att verkligen inkorporera en emanciperande och autonom 

position för kvinnor och kan, i stort, härledas till media och dess produktion av kvinnors 

nyvunna mark då media absorberade idéer från 1970-talets feministiska rörelse och 

transformerade dennas resonemang och resultat och istället anpassade kvinnan till att bli en 

konsument inom den marknadsbaserade kapitalismen. De skapade en bild av att kvinnan 

plötsligt även var ”det första könet” och presenterade dessa pionjärer inom 

mansdominerade arbets- och maktområden för att starkt betona att det var dessa kvinnors 

personliga val som lett till dessa personliga framgångar. Media tycktes vilja att kvinnor 

skulle avstå från påverkan av de kollektiva och strukturella resultat som den dåtida 
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kvinnorörelsen strävade efter, för att istället glädjas över sina egna personliga framgångar 

(ibid.). 

Det personliga valet, och friheten att göra detta, är centralt för nyliberalismen och 

påverkar enligt Rich (2005) och Budgeon (2001, citerad i Rich, 2005) unga kvinnors 

positionering inför begreppet feminism och det kollektiva engagemanget;  

Drawing upon the ideals of neo-liberalism alluding to the idea that in planning their lives they were 
not bound to the traditional controls of external ’authorities’ but were critically engaged in 
reflexively constructing their identities from other kinds of knowledge and resources … 
individualism privileges the worth of the individual at the expense of the collectivity it can also be a 
source of agency at the micro-level of everyday practices (Rich, 2005, s. 499)  

och målar upp ett motiv av självförverkligandet, självbevarelsedriften, autonomin samt det 

egna valet som centralt för dessa unga kvinnor. Detta citat visar en tro på att individuell 

beslutsamhet att erhålla eller uppnå något är överordnat sociala begränsningar. Rich menar 

att denna typ av feministisk positionering har kommit att kallas populär-feminism och 

innebär att kvinnor inte behöver definiera sig själva till en kollektiv könstillhörighet, utan 

som enskilda individer med friheten att göra personliga val. Något som Rich menar lossar 

feminism från det sociala och systematiska; det reducerar feminismen till den enskilde 

individen och skapar en kunskapsteoretisk ”fallgrop” då individualism problematiskt 

skymmer underliggande, så väl som överordnade, sociala strukturer. Dessa sociala 

strukturer inrymmer, trots individualisering, könsskillnader och maskeras genom dess 

nyliberala ståndpunkt av att placera vikt i individen – alltså, något paradoxalt, både skapa 

en ”frihet” för dessa unga kvinnor, men genom friheten att konsumera så väl materiella 

ting som likvida medel och personliga val och möjligheter, även assimilerar dem till en 

nyliberalt betingad världsbild (ibid.). 

Att den västcentristiska feminismen skulle kunna rättfärdiga globaliseringen av 

nyliberalismen är svårt att förespråka utifrån den utvalda och avgränsade empirin då det 

egna valet, i allra högsta grad, är kontextberoende och baserat på individens kulturella, 

sociala, ekonomiska kapital och dess symbolvärde. Bauman (1998, citerad i Rich, 2005) 

artikulerar denna globaliseringens problematik; ”All of us are doomed to the life of choices, 

but not all of us have the means to be choosers” (s. 506) och visar hur, i linje med denna 

kunskapsöversikts syfte, maktbalans reproduceras genom att individuella problem placeras 

i fokus istället för att de mer abstrakta sociokulturella, kollektiva och geopolitiska belyses. 



25 
 

Eva Chen (2013) menar att den västcentristiska feminismen reproducerar en 

nyliberal begreppsapparat genom att placera vikt vid uttryck som val, frihet och agency10, 

några, som hon menar, brukas frikostigt inom media likväl som av den västcentristiska 

feminismen (i avseende populärfeminism) när dessa publicerar/offentliggör litteratur, film, 

tv-underhållning och skönhetsannonser. Detta menar Chen är för att främja en bild av att 

den nya ”fria” kvinnan tryggt kan omfamna patriarkal heterosexualitet, dess könsordning 

och konsumtionskultur.  

Även om begreppen val, frihet och agency ger en antydan om feministiska 

framgångar menar författaren att de inte används som fördel för den feministiska agendan, 

utan för att istället hylla de individuella valen och friheten. En frihet som ofta mäts i termer 

av konsumtion av så väl materiella ting som personliga val. Kritiskt inställda feminister har 

anmärkt att denna post-feministiska/populärfeministiska retorik bör ses som en konkret 

backlash för feminism och som en ignorans gentemot, i världen, förekommande 

socioekonomiska problem och klyftor (ibid.). 

Världsbanken, enligt Lindsey (2014), presenterar globaliseringens konsekvenser som 

positiva för kvinnor;  

Information and communication technology (ICT), for example, translates to more jobs for women, 

moving them out of the informal sector and connecting them to markets. Girls have greater 

incentive than boys to stay in school since “brain jobs” favouring girls increase and “brawn jobs” 

favouring boys decrease (s. 7). 

och framhäver att globaliseringens långvariga effekter kan utnyttjas för att förbättra 

kvinnors liv genom arbete, utbildning och företagande och därigenom även sin egen 

familjs välbefinnande. Dock presenteras i artikelns sammanfattning ett exempel på hur 

klädesindustrin (som är huvudsaklig arbetsgivare för kvinnor) i Bangladesh har vuxit till en 

industri, omsättande över 20 miljarder USD, men att landet fortfarande är konserverat i 

fattigdom med en konstant reproduktion av klass- och inkomstskillnader.  

Lindsey menar att nyliberalismen misslyckats med att få den stora majoriteten av 

utvecklingsländers medborgare att ens komma i närheten av en skälig levnadsnivå samt att, 

de tidigare nämnda förbättrade situation för kvinnor, i själva verket placerat dem i 

                                                 

10 Lämplig svensk översättning saknas av detta begrepp då dess engelska etymologiska innebörd inte rättvist 
kan översättas till svenska. Förekommande svenska översättningar är: aktörskap, företrädarskap och 
förmedling. Alltså inte dess, inom organisation och byråkrati, förekommande översättning: byrå, verksamhet, 
myndighet, instans etc. 
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ohållbara och farliga anställningar där dessa kvinnors fabriksarbete är nödvändigt för att 

hålla hela ekonomin flytande (ibid.). Helt i linje med Hardt och Negris (2000, refererade i 

Browning, 2005) resonemang som nämns i denna kunskapsöversikts inledning angående 

att den nutida globaliseringen överskrider nationalstaternas auktoritet och suveränitet och 

lett till möjligheter för skapandet av överstatliga ekonomiska krafter.  

Något lekmannamässigt kan vi sammanfatta det hela som att utvecklingsländerna är i en 

beroendesituation av den västcentristiska, nyliberala maktbalansen då det kapital denna 

genererar är oumbärligt för dessa länder i dess transformation och assimilering till en 

nyliberal, globaliserad värld. Alltså den gemensamma inställningen till exploatering av 

utvecklingsländer som Mendoza (2002) talar om. 

 

3.3.1. Avslutning 

Ett gemensamt tema i den litteratur som behandlats har funnits vara att den kontemporära 

feminismen inte enkom kan ses som en ”kvinnorörelse” utan, med Goffmans 

dramaturgiska perspektiv11 som liknelse, är en aktör på en global, nyliberal scen med 

befintlig rekvisita tillverkad av väst ur en västcentrisk agenda – detta bör tolkas, utifrån 

Bourdieus symboliska kapital (kapitalbegreppet), i egenskap av habitus som ej bör förbises 

i en utveckling av transnationell politik så väl som transnationell feminism. 

Många av de behandlade författarna erkänner sig som feminister, och flera av dem 

kan kategoriseras som västcentristiska feminister. Här bör vi applicera en tolkning av 

svårigheten av egentligen besvara ifall den västcentristiska feminismen kan berättiga 

globaliseringen av nyliberalismen. En god vilja finns, förutsättningar skildras genom 

narrativa utsagor och transnationell feminism kan mycket väl vara ett fundament mot ett 

mer kontextkritiskt och kapitalkänsligt feministiskt arbete genom att uppmärksamma och 

hybridisera världens lokala feminismer med dess globala representation, då sociala 

verkligheter är medierade, perceptuella och därmed subjektiva – alltså ett, enligt 

interpretativ metod, subjektiv som skapas från andra subjektiv. Författare skildrade i denna 

kunskapsöversikt tycks framhäva denna problematik som ett givet underläge för icke-

västerländska kvinnor då västcentristiska länder reproducerar denna tilldelade position för 

                                                 

11  Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. England: Anchor Books. 
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redan utsatta (Desai, 2013; Jaggar, 2013;Mtintso, 2002) och de post-feministiska diskurser 

som vunnit mark är geografiskt, eller institutionellt, bundna till väst. 

Gemensamt för det material som behandlats är en kritisk hållning gentemot 

globaliseringens koloniala- och marknadsekonomiskt assimilerande effekter. 

Nyliberalismen skapar förutsättningar för personliga val och eftertraktar att framställas 

som emanciperande för världens utsatta kvinnor men fallerar i att skildra och precisera att 

världen består av en maktbalans som reproducerar denna önskvärda hierarki. Här kan vi 

återigen tolka detta utifrån denna kunskapsöversikts teoretiska utgångspunkter; icke-

västländer (samt dess kvinnor/innevånare) konserveras i en reproduktion som gynnar det 

utökade Europa och genom att applicera termer som modernitet, vetenskap, akademi, frihet 

i den nyliberala världen, kan vi tolka dettas påverkan av såväl global maktbalans som 

jordens populationers tilldelning, samt tillskrivning, av attribut och värderingar – 

därigenom skapandet av kapital och diskursiva kontext. 

 

4. Diskussion kring slutsatser och resultat 

Då den moderna globaliseringen och nyliberalismen placerar vikt vid, och främjar 

individens rätt till egna val så äger vi inte alla samma förutsättningar för att göra dessa val. 

En humanitär imperialism är inte heller lösningen på detta. Många av denna översikts 

författare riktar skarp kritik mot att feminismen, genom dess post-feministiska utveckling, 

residerats till en nyliberal sådan och att individens vikt enbart gynnar de som besitter 

kapitalbundna förutsättningar att nå självförverkligande, samt att detta egocentriska 

förhållningssätt rent av är kontraproduktivt för en transnationell, solidarisk, feminism som 

erkänner att någon universalism ej existerar, utan istället applicerar en fästande vikt vid att 

världens mångfald tas tillvara vid skapandet av en mer altruistiskt präglad diskurs. 

Vi kan urskilja en tendens av att denna moderna feminism polariseras och ofta 

framträder dualistisk; den västcentristiska är en akademisk präglad sådan med 

institutionella och strukturella agendor, och den icke-västerländska feminismen framställs 

och enligt bl. a. Mtintso (2003) önskas framställas som en mer aktiv sådan, ledande till att 

den kategoriseras, i större utsträckning, som aktivism istället för politik. 
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Den västcentristiska feminismen har skapat verktyg och finns representerad inom 

överstatliga organ, som t ex FN och EU, men vilka kvinnor representerar den? Närvaro kan 

inte likställas med representation och i en värld med uppskattningsvis 3.5 miljarder 

kvinnor är någon politisk och vetenskaplig generaliserbarhet ej att tala om. Författarna i de 

utvalda artiklarna uttrycker unisont en vilja av att åskådliggöra världens rådande 

maktbalans och hur denna överskrider begreppet patriarkat och istället bör jämställas med 

post-koloniala och sen-moderna kritiker av den nyliberala utvecklingen. 

Även om mycket av denna översikts resultat indikerar att könsperspektivet bör 

reduceras, så innebär det ej att det skall förbises. Empiri visar att kön är en avgörande 

aspekt av utsatthet och bör av den orsaken vara en variabel vid granskande av kontext och 

kapital. Dock kan ej kön vara ett avgörande attribut vid tal om solidaritet, allians och 

koalition, och ej heller i samtal kring utsatthet då den behöver intersektionellt korsas med 

andra exkluderande och prekära dimensioner, samt positioneras i den kontemporära 

globala politiken. För att återvända till Barzoo (2010) bör den pågående feministrörelsen 

uppmärksamma västs tillskrivande av genus och modernitet och hur den västcentristiska 

agendan tilldelar icke-västerländska länder och populationer etiketter som kultur och 

tradition, och uppmanar/assisterar att transformera och/eller assimilera dessa kulturer och 

traditioner till en mer västerländsk ”modern” sådan. Transparens saknas och ett 

blottläggande av den västcentristiska feminismens avsikter, och reflektivt förhållningssätt 

inom denna, kan bara gynna dess framfart och underlätta för transnationella broar att 

byggas. 

Denna kunskapsöversikts syfte, samt insamlad empiri, förtäljer att orättvisor aldrig 

bör ses som något som kan rättfärdigas. Dess relevans för socialt arbete är just detta; 

socialarbetare verkar i kontexter, och i det moderna globaliserade nyliberala samhället 

behöver vi diskutera vår egen habitus, syftet med vår kapitalproduktion samt vårt 

aktörskaps politiskt underordnade position men, i ett globalt avseende, geopolitiska 

maktposition. Denna västcentristiska maktbalans och hierarkiska överordning gör att 

begreppet patriarkat framstår som något ”trubbigt” då det bör ses som allmänt 

generaliserbart att majoriteten av det utökade Europas ”vita kvinnor” äger en position 

bättre förankrad i ekonomiskt kapital, mer sociopolitiskt synkroniserad och med ett 

symboliskt värde allmänt önskvärt i en global nyliberal värld, än majoriteten vad 

utvecklingsländernas ”svarta män” tillåts äga. 
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Orättvisor nämns sällan av författarna representerade i denna studie då det står i 

relation med kränkning av rättigheter. Något som majoriteten av den inkluderade empirin 

förklarar som västcentristiskt utformat, implementerat och dirigerat. Dessa rättigheter är 

enligt FN grundläggande, okränkbara och universella men bör diskurskritiskt granskas 

utifrån vilka mekanismer som egentligen skapar de kontext som dessa rättigheter avses 

råda samt verka inom. Som det nämns i kunskapsöversiktens definition av centrala 

begrepp, behöver vi åskådliggöra de mänskliga rättigheternas indirekta demografiska 

konsekvenser och ifall dessa i själva verket utformats av ”rävar” (Niezen, 2004). 

Studiens syfte samt frågeställningar är inte menade att kunna besvaras som axiom, 

och inte heller skall de kunna bagatelliseras till verklighetsförankrade slutsatser. För vad är 

egentligen verkligt i detta avseende? Med denna filosofiska utgångspunkt har kritisk 

realism och Bourdieus kapitalbegrepp visat sig vara fruktbara för att, genom insamlad 

empiri, belysa en pågående transformation från postkolonialism till en reproduktion av 

dess förgångna orättvisor genom den kontemporära globaliseringen, och den globala 

nyliberalistiska framryckningen. Escobar (2004) ser mer positivt på vår geopolitiska nutid 

och möjligheter till en ytterligare utvecklig bort från globalisering och dess imperialistiska 

tendenser, mot något han önskar benämna som post-globalisering. Dock anser majoriteten 

av de övriga författare som inkluderats att denna post-globalisering i själva verket är en 

ytterligare inveckling, snarare än utveckling, och att vi i stor utsträckning fortfarande 

befinner oss i en västcentristisk reproduktion av maktpositioner och balans. 

Denna kunskapsöversikt kan framstå som dystopisk och cynisk i egenskap av att 

presentera imperialistiska, till synes ”onda”, avsikter med västs engagemang i 

utvecklingsländer. Ett begrepp som för övrigt är direkt klassificerande och i viss grad 

missvisande då det avser att dessa länder fodrar utveckling, som en generell term, och 

förbiser att dessa länder utvecklingsbehov allmänt avser en ekonomisk utveckling och 

brister i att framhäva att länderna mycket väl må vara kulturellt, socialt och spirituellt 

utvecklade. Även här blir kapitalbegreppet av central relevans då det åskådliggör det 

symboliska värdet som inryms i kultur som begrepp och attribut.  

Naturligtvis är inte allt socialt arbete att jämställa med ”ondska”, och inte heller 

ideella- samt institutionella organisationer och organ att framhäva som ”onda”, men 

översiktens insamlade empiri indikerar nästan unisont att en geopolitisk agenda 

innehållande västcentristiska intressen tycks pervertera delar av den transnationella 
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feminismens utveckling och utbredning. Just denna utveckling är, återigen av hög vikt, 

relevant för social arbetare att åskådliggöra genom att kritiskt och självreflektivt granska 

hur, vem och vad man representerar i så väl sitt praktiska arbete som i sin epistemologiska 

perception; vad väljer vi att uppfatta och erkänna som kunskap och sanning? 

Globaliseringen har, trots i arbetet presenterade negativa aspekter och konsekvenser, 

skapat möjligheter för personer att så väl fysiskt röra sig, som genom modern 

kommunikationsteknik uttrycka sig på en global arena. Denna är, som det framgår i 

studiens resultat, ej för alla men öppnar möjligheter för individer att födas i en kontext men 

att verka i en annan. Den västcentristiska akademin och institutionella politiken är inte 

uteslutande etniskt (nord)europeisk utan individer har kommit att kunna influera 

kunskapsproduktion och debatt med en personlig kontextuell bakgrund från icke-väst som 

kan brukas för framtida, mer kapitalkänsliga, transnationella rörelser. Av denna orsak, eller 

snarare – utifrån dessa möjligheter, behöver framtida forskning inom givet område präglas 

av en större representation av kvalitativ, narrativ data för att kunna bidra med blottlägga de 

kontextuella förhållanden som råder i världens alla geografiska platser och accepterade 

diskurser.  

Den framtida västcentristiska forskningen och den transnationella feminismens 

utveckling behöver, som Jaggar (2013) betonar, inte bara tala om utvecklingsländers 

kvinnor och position, utan även med dessa individer och leder fram till denna 

kunskapsöversikts formulerande av framtida forskningsfrågor; 

• Hur kan den transnationella feminismen säkra en mer kontextmedveten 

utveckling? 

• Behöver feminismens intersektionella perspektiv kritiskt granskas utifrån dess 

avsikt? 

• Hur kan socialt arbete bidra med de narrativa utsagor som behövs för en 

inkluderande transnationell feminism?   
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