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Abstract 

 
 

The aim for this study is to examine how gender mainstreaming has taken form in the United 

Nation Security Council resolutions. My objects to study have therefore been the Security Council 

resolutions on women, peace and security. In order to fulfil the purpose, I’ve used Carol Bacchi´s 

distinctive methodology for analysing policy which consists of five predetermined questions. These 

probe how 'problems' are represented in policies. The predetermined questions examine the problem 

representations for gender mainstreaming and the assumptions that lie behind them in the 

resolutions. The questions also investigate what is left unproblematically and what effects are 

produced by the problem representation. My research questions are inspired by Bacchi's 

predetermined questions. Overall, I’ve identified three problem representations for gender 

mainstreaming in the resolutions. They are gender order, women participation and accountability. 

What I found, especially in the earlier resolutions, is that the Security Council often describe 

women as “special”, weak and abnormal. By doing this, the Security Council legitimize why 

women are excluded in conflict management and peacebuilding. The power and authority to form 

policies is therefore given to men. Gender mainstreaming has therefor come to mean and involve 

only women, while men have been excluded in the understanding of it. However, the problem 

representation in form of gender order, female participation and accountability begins to take other 

forms in resolutions 1889 and 2106. Women are released from several descriptions that limit their 

scope for action and begin to be seen as rational actors. Yet this applies mostly on gender order and 

women participation because accountability is the one that has least changed in the resolutions. This 

is because of the abuse of power, as can be seen even through resolution 2106, from UN Security 

forces and troops. The abuse of power is one of the main restrictions for gender mainstreaming in 

the resolutions. 
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1. Inledning  
 

1.1 Ämnesval 
 

Det var år 1987 som FN:s världskommission för miljö skapade begreppet hållbarutveckling med 

följande definition ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”1 År 2015 samlades 

ledare från hela världen för att fastställa 17 mål som ska vara uppfyllda till år 2030 för att nå en 

hållbarutveckling. De blev kallade för de globala målen och är en del av agenda 2030.  Agendans 

syfte är att medföra en förändring för att nå en önskvärd samhällsutveckling. Eftersom 

hållbarutveckling har kommit att omfatta tre dimensionerna av hållbarhet har målen utvecklats ur 

dessa. De är den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Målens huvudsakliga avsikt är 

att avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa samt att minska 

ojämlikheter i världen.2 Minskning av ojämlikheter sker bland annat genom att uppnå jämställdhet. 

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter till fördelning av 

makt, inflytande och resurser i ett samhälle.3 Jämställdhet är en viktig förutsättning för 

hållbarutveckling för att ett samhälles välstånd ökar när kvinnor bidrar med sina resurser och 

kunskaper. Kvinnors deltagande i ekonomin och på arbetsmarknaden, minskar inte enbart 

fattigdomen utan ökar den ekonomiska produktiviteten och tillväxten.4  

 

Dock är våld mot kvinnor ett stort hinder för jämställdhet. Våld, i synnerhet sexuellt våld, är en 

kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och ett allvarligt samhällsproblem. Det eftersom frihet 

från våld är en grundläggande rättighet som stater ska försäkra sina medborgare. Förståelsen för 

sexuellt våld mot kvinnor har ökat och blivit mer uppmärksammat de senaste 20 åren av både 

media, internationella organisationer och i den globala politiska debatten. Det har gjort sexuellt 

våld, särskilt i konflikter, en viktig del i FN:s arbete. FN:s säkerhetsråd är en internationell 

institution som uppmärksammat sexuellt våld i konflikter och drivit internationella insatser för att 

motverka det. FN:s säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet är exempel på detta. 

                                                 
1 Förenta Nationerna. Hållbar utveckling. https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-Hållbar-

utveckling.pdf (Hämtad 2018-08-25) 
2Globala Målen. Globala målen. http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ (Hämtad 2018-08-25) 
3 Globala Målen. Jämställdhet.  http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/ (Hämtad 

2018-08-25) 
4Naturskyddsförening. Vad har klimatförändringar med jämställdhet att göra?  

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vad-har-klimatforandringar-med-jamstalldhet-att-gora (Hämtad 2018-

08-25) 

 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-Hållbar-utveckling.pdf
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-2-12-Hållbar-utveckling.pdf
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vad-har-klimatforandringar-med-jamstalldhet-att-gora
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Eftersom sexuellt våld förefaller användas systematiskt har FN:s säkerhetsråd genom sina 

resolutioner uppmanat medlemsländerna att stärka och skydda kvinnors rättigheter i 

konfliktsituationer. Detta särskilt efter uppmärksammandet av de krigsstrategiska sexuella brotten 

som skedde i samband med konflikten i Rwanda och i Bosnien på 1990-talet. Idag utgör sexuellt 

våld ett akut och allvarligt hot mot den globala och mänskliga säkerheten.5 

 

FN:s säkerhetsråd arbetar för att motverka sexuellt våld genom bland annat jämställdhetsintegrering 

(JI). Jämställdhetsintegrering är en politisk metod för att uppnå jämställdhet i politiken. FN:s 

säkerhetsrådets implementering av den i resolutionerna anses ha ändrat den traditionella synsätt på 

konflikt, fred och säkerhet eftersom den öppnat upp dörren för frågor som inte varit väsentliga eller 

av betydelse i förståelsen för hållbar fred och utveckling.6 Jämställdhetsintegrering stärker kvinnors 

roll i konfliktområden och genomförs för att säkerställa att alla insatser under väpnad konflikt 

genomsyras av ett genusperspektiv. Jämställdhetsintegrering ger plats åt kvinnor att synas, förstås 

och för att vara med och påverka politiken. Jag undersöker därför hur jämställdhetsintegrering 

uttrycks i resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet.   

                                                 
5 Säkerhetspolitik. Kvinnor i väpnade konflikter. http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Konflikter/kvinnor-i-

vapnade-konflikter/ (2018-05-17) 
6 Internationella kvinnoförbundet för fred & frihet. Kvinnor, fred och säkerhet. https://ikff.se/vad-vi-gor/kvinnor-fred-

och-sakerhet/ (Hämtad 2018-05-23) 

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Konflikter/kvinnor-i-vapnade-konflikter/
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Konflikter/kvinnor-i-vapnade-konflikter/
https://ikff.se/vad-vi-gor/kvinnor-fred-och-sakerhet/
https://ikff.se/vad-vi-gor/kvinnor-fred-och-sakerhet/
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1.2 Bakgrund och Problemformulering 
 

Jämställdhetsintegrering innebär ett införlivande av ett jämställdhetsperspektiv i beslutsfattande på 

alla nivåer. Syftet är att uppnå ett samhälle där kvinnor och män behandlas lika och har samma 

möjligheter till fördelning av makt, inflytande och ekonomisk jämlikhet.7  Jämställdhetsintegrering 

började användas under 1980-talet som ett koncept i politiken för global utveckling. Feminister 

kritiserade projektet ”Women in development” (WID) som syftade till att gynna och utveckla 

kvinnors rättigheter. WID handlade bland annat om ekonomiskt stöd till kvinnor med låga löner. Den 

feministiska kritiken ansåg att ett dylikt tillvägagångssätt inte ändrade på kvinnors ekonomiska 

ställning utan enbart förstärkte deras underordning och krävde därför att fokus skulle förflyttas från 

åtgärder som enbart ”hjälpte” kvinnor till en utvecklingspolitik som främjar jämställdhet genom att 

ta hänsyn till de underliggande sociala relationerna. Detta skedde år 1995 i slutdokumentet ”The 

Bejing Platform for Action” som ratificerades av alla stater som deltog i FN:s fjärde kvinnokonferens 

i Peking. Dokumentet gick ut på ett nytt tillvägagångssätt som skulle främja ett 

jämställdhetsperspektiv i all lagstiftning, motverka de hinder som stör kvinnors rättigheter och utrota 

all form av diskriminering gentemot kvinnor.8 Dokumentet ”Bejing Platform for Action" gjorde att 

jämställdhetsintegrering blev en global jämställdhetsstrategi.  

 

Trots att arbetet med jämställdhetsintegrering har tagit en del betydelsefulla steg i brytningen av 

maskulin hegemoni och dess politiska normer finns det fortfarande brister och svårigheter med 

strategin. Ett av dem är applicering av jämställdhetsintegrering i konflikt-relaterade situationer med 

säkerhetshot som sexuellt våld. Detta särskilt när våldet fortsätter förekomma i skrämmande 

utsträckning. I en rapport från generalsekreteraren år 2017, om sexuellt våld i konflikt, förekommer 

det tusentals fall av sexuellt våld mot civila i olika delar i världen. Sexuellt våld är ett exempel på att 

säkerhetshot idag går bortom gränser och staters traditionella statscentrerade föreställningar om 

säkerhet. FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp (OCHA) menar att diskussionen om 

säkerheten har blivit viktigare än någonsin. Detta just för att det behövs ett nytt paradigm för säkerhet 

i den alltför globaliserade värld som lyft fram nya aspekter av våld.9 Säkerhetshot har sett annorlunda 

ut, med fokus på exempelvis den militära säkerheten mellan stater, och har inte varit i form av 

aspekter som etniskt våld, sexuellt våld, klimatförändringar och internationell terrorism. Dessa nya 

                                                 
7Regeringskansliet. Mål för jämställdhet. http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-

jamstalldhet/ (Hämtad 2018-07-24) 
8 True, Jacque. Mainstreaming Gender in International Institutions. I Gender matters in global politics: A feminist 

introduction to international relations, Laura shepherd, 190. London: Routledge, 2009 
9 Säkerhetspolitik. Mänsklig säkerhet. http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/ (Hämtad 

2018-08-08) 

 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/
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aspekter har inte varit aktuella eller snarare, prioriterade, på den internationella arenan förr. Det går 

därför att argumentera för att säkerhetshot som sexuellt våld måste ses med nya glasögon och inte 

kan lösas genom konventionella mekanismer eftersom det behövs ett nytt förfarande som analyserar 

problematiken.10  

 

Jag har valt att använda mig utav Carol Lee Bacchis analysmetod ”What’s the problem represented 

to be?” (WPR) som är en diskursanalys för att förstå hur problem är konstruerade. Förståelse för ett 

problem, vilket Bacchi kallar för problemrepresentation, är platsen att börja undersöka om en 

önskar att förstå hur en fråga förstås på ett område (hur en fråga behandlas). WPR tillvägagångssätt 

uppmanar oss att tänka på begränsningar och effekter som följer med hur en fråga har behandlats i 

policyn. Eftersom Policy är förskrivande texter, då de berättar för oss vad de ska göra, ger de oss 

tillträde till det som behöver granskas i form av problematiseringen och problemrepresentationen. I 

uppsatsen har jag valt detta problemkonstruktions perspektiv för att ifrågasätta hur 

jämställdhetsintegrering uttrycks av FN. Detta perspektiv utmanar konventionella mekanismer och 

traditionella åtagande i politik som stiftats för att förhindra våld mot kvinnor. Perspektivet 

möjliggör för forskare att undersöka och ifrågasätta den internationella politiska och byråkratiska 

kontexten av jämställdhetsintegrering.  

 

Jämställdhetsintegrering är intressant att studera eftersom det är en relativ ny metod som användas i 

arbetet mot ett av de nya globala säkerhetshoten vi har på den internationella arenan. Trots att sexuellt 

våld mot kvinnor har blivit ett globalt säkerhetsproblem är både sexuellt våld och 

jämställdhetsintegrering relativt nya fenomen på den internationella arenan. En analys av 

jämställdhetsintegrering i resolutionerna ger därför läsaren en omfattande bild på hur långt 

säkerhetsrådet och medlemsländerna har kommit i arbetet med kvinnor och jämställdhet i 

diskussionen om fred och säkerhet.  

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att studera jämställdhetsintegreringen i FN-säkerhetsrådets resolutioner 

1325, 1820, 1888, 1889, 2106 om kvinnor, fred och säkerhet ur ett problemkonstruktions perspektiv. 

För att uppfylla syftet har jag använt mig av Carol Bacchis analysmetod ”What´s the problem 

represented to be?” (WPR) som bygger på förutbestämda och specificerade frågor. De förutbestämda 

                                                 
10 United Nations. Human security. 

https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20S

ecurity%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf  (Hämtad 2018-07-23)  

https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/Publications%20and%20Products/Human%20Security%20Tools/Human%20Security%20in%20Theory%20and%20Practice%20English.pdf
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frågorna jag utgår från undersöker problemrepresentationen för jämställdhetsintegrering i 

resolutionerna och vilka antagande som ligger bakom den. Frågorna undersöker även vad som lämnas 

oproblematiskt för problemrepresentationen och vilka effekter denna problemrepresentationen 

medför. Mina forskningsfrågor är inspirerade av Bacchi förutbestämda frågor.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

1. Hur framställs problematiken med jämställdhetsintegrering i FN:s Säkerhetsrådets resolutioner 

om kvinnor, fred och säkerhet?  

2. Vilka antagande ligger till grund för problemrepresentationen för jämställdhetsintegrering i FN:s 

Säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet?  

3. Vad problematiseras inte i problemrepresentationen för jämställdhetsintegrering i FN:s 

Säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet? 

4. Vilka effekter produceras av problemrepresentationen för jämställdhetsintegrering i FN:s 

Säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet? 

 

1.5 Tidigare forskning 
 

Esaiasson et al. skriver att ”Den inomvetenskapliga kopplingen klaras av genom att problemet är 

relateras till tidigare forskning och vetande på området”.11 Eftersom mitt syfte är att undersöka 

jämställdhetsintegrering har jag letat efter forskning som är inriktad på kön, politik, och kritik samt 

internationella relationer. När jag har sökt i databaser som LIBRIS om jämställdhetsintegrering har 

jag funnit mycket forskning på hur det implementerats i Sverige. I exempelvis nationella 

handlingsplan och i kommuner. Det finns därför inte mycket tillgängligt om 

jämställdhetsintegrering på den internationella arenan och särskild i områden fred och säkerhet. 

Däremot finns det mycket forskning på FN. Den litteratur jag funnit intressant har baserats på 

feministisk politisk teori och feministiska kritiska analyser på liberalt politiskt tänkande, den 

liberala tanketraditionen samt på feministiskt intersektionalitet. Dessa är verk från författarna 

Wendt & Åse som skrivit boken ”Politikens paradoxer”, Freidenvall & Jansson som skrivit boken 

”Politik och kritik: En feministisk guide till statsvetenskap” och De los Reyes, Eduards och 

Sundevall som skrivit boken ”Internationella relationer: 

 

                                                 
11 Esaiasson, Peter- Gilljam, Mikael- Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, 2012: Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, fjärde upplaga. Vällingby: Norstedts juridik sid 31 
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Tidigare forskningsresultat bygger därmed på feministisk teori som problematiserar hur kön 

konstrueras och vad kön betyder. Den feministiska kritikens syfte är hur feminismen håller sig till 

klassisk politisk teori och diskuterar bland annat klassiska politiska begrepp som demokrati och 

medborgare i förståelsen av den. De kommer fram till att kön spelar fortfarande roll i praktisk 

politisk handling.12 I feministiska kritiska analyser går Åse ett steg längre i kritiken på liberala 

idéer. Åse hävdar att liberal teori omöjligt innefattar förståelse av människan som kropp och 

intellektuell varelse då kvinnor framställs som förkroppsligade subjekt med begränsat 

handlingsutrymme i politiken.13 De los Reyes och Mulinari skriver ”Vi ser vårt arbete inom ramen 

för den kritiska forskningen som expanderar, problematiserar och fördjupar analyser av ojämlikhet 

mot bakgrund av en empirisk definierad och politisk legitimerad global arbetsdelning som trots 

diskursiva, ideologiska och historiskt frakturer agerar som strukturerande princip, såväl nationellt 

som internationellt”.14 De analyserar bland annat maktrelationer i en postkolonial tradition och 

undersöker makt och ojämlikhet på olika samhälleliga nivåer. Resultaten de framför är att kvinnor 

utestängs från politiken. Samtliga resultat har varit inspirerande för min undersökning eftersom jag 

likt författarna undersöker om kvinnors kön spelar roll i utformning av policy och om kvinnor är 

begränsade i deras handlingsutrymmen i dessa. 

 

1.6 Avgränsning 
 

För att inte gå utanför uppsatsen ramar och för att hålla mig till diskussionen om 

jämställdhetsintegrering har en avgränsning gjorts på innebörden av jämställdhetsintegrering genom 

de presenterade problemrepresentationen i kapitel fyra. Å andra sidan fungerar operationaliseringarna 

i Bacchis förutbestämda frågor även som avgränsningar. Ovanstående har gjorts för att ge läsaren den 

genomskinlighet som behövs för att se hur undersökning gjorts och vad undersökning behandlar. 

Dessutom har dessa avgränsningar gjorts för att det ska passa in för tidsutrymmet för denna uppsats.  

 

1.7 Disposition 
 

I kapitel två – Teori, presenteras problemkonstruktions perspektivet och de fyra traditionerna den är 

byggd på. I kapitel tre – Metodiskt tillvägagångssätt, presenteras metod, material och den analytiska 

metoden och ramverket. I nästkommande kapitel, kapitel fyra-  Analys, presenteras analysen av 

                                                 
12 Wendt, Maria höjer & Åse, Cecilia. 1999: Politikens paradoxer: En introduktion till feministisk politisk teori. Andra 

upplaga, Lund: Academia Adacta. sid. 51–60 
13 Freidenvall, Lenita och Jansson, Maria. 2011: Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap. 1:3 uppl. 

Lund: Studentlitteratur. sid. 46 
14 De los Reyes, Paulina och Mulinar, Diane. 2005: Intersektionalitet. Malmö: Liber Ab. sid 11 



 

 7 

säkerhetsrådets resolutioner med hjälp av Carol Bacchis analysmetod. I det femte kapitel-Slutsats, 

presenteras studiens slutsatser. I sista kapitel, kapitel sex-  Avslutande diskussion, presenteras en 

slutdiskussion där jag uttrycker mina egna reflektioner om ämnet. 
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2.Teoretiska utgångspunkter 

 

Det teoretiska ramverket bygger på Carol Bacchis policyanalys” What´s the problem represented to 

be (WPR)”. Teorin ligger till grund för metoden och eftersom jag använder mig av WPR som 

metod presenteras enbart de teoretiska utgångspunkter från strategin. Bacchi WPR policyanalys 

bygger på tre intellektuella traditioner. Dessa är socialkonstruktivismen, poststrukturalismen och 

governmentality. 

2.1 Utgångspunkter för problemkonstruktionsperspektivet 

 

Bacchis analysmetod bygger på tre grundpelare. Den första är att vi styrs genom problematiseringar 

och omfattar ett intresse om hur styrning tar plats. Detta innebär att tänka utanför den 

statscentraliserade styrelseformen för att möjliggöra för andra styrelseformer som påverkar att 

framhävas. Denna grundpelares syfte är att redogöra för hur samhället utformas och vad påföljder 

blir för olika grupper av människor som existera i den. Bacchi menar att styrande organ och 

regeringar inte är bestämda och enhetliga institutioner utan bygger på ”Assemblages”. Assamblage 

är en term som används för att signalera att det finns flertal existerande influenser och 

oförutsägbarhet i sociala relationer.15  

 

Den andra ansatsen är att vi behöver studera problematiseringar (genom att analysera 

problemrepresentationen de innehåller) snarare än själva problemen. WPR-strategin ser styrande 

organ aktiva i skapandet av ”problem” i policy. Detta grundar sig i den socialkonstruktivistiska 

uppfattning som bland annat menar att av all konkurrerande konstruktion av problem som är 

möjliga, spelar dessa styrande organ en central och priviligierad roll. Detta för att deras uppfattning 

av problemet, deras version av förståelsen av den, blir den version som fastställs i lagstiftningen, 

dokument eller som i uppsatsen fall, resolutionerna. Dessa används sedan för att styra eller för att 

illustrera politik. Dessa versioner av problem ”skapar” eget liv för sig och existerar i det verkliga. 

Bacchi menar att det är viktigt att nämna att det inte finns förslag eller påpekande för att det råder 

avsiktlig manipulation från styrande organ utan att problem konstitueras på sådant sätt i 

beslutsfattande.  

 

                                                 
15 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson. Sid 274 
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Den tredje ansatsen förespråkar för en kritiskanalys som bygger på att problematisera eller granska 

problematiseringen som erbjuds. Detta genom att granska effekterna av problemrepresentationen de 

innehåller. Det innebär därmed en utvärdering av problemrepresentation i policy genom deras 

effekt. Bedömning av effekter sker genom att identifiera innebörden av problemrepresentation för 

de komplexa och sammanlänkade maktrelationerna. I en WPR policyanalys är det därför viktigt att 

tänka på makt som produktiv och inte som förtryckande uteslutande.16 Detta innebär en förståelse 

av makt som en positiv kraft som får saker att hända. Denna kraft signalerar att vi inte enbart styrs 

genom förbud utan att vissa särskilda diskurser utgör former av regler möjliga. 

 

2.2 Governmentality  
 

Governmentality, kan översättas till forskning kring styrningsmentalitet. Foucault skapade termen 

”governmentality” för att diskutera olika former av styrning. Han använder termen på två olika sätt. 

Den första används på ett generellt sätt och där han identifierar olika rationalitet och mentaliteter av 

styrning, så kallad ”Govern-mentalities”. Dessa beskrivs som olika typer av tänkande som är 

associerade med särskilda tillvägagångssätt för styrning. Den andra används på ett mer särskilt sätt 

där han refererar till den form av styrning som fokuserar på befolkning. Foucault väljer att jämföra 

makten som är associerad med denna form av styrning med andra former av makt. Exempelvis med 

suveränitetsmakt och disciplinär makt. Han beskriver suveränitetsmakt som en mentalitet ”… där 

problemet är att vidmakthålla ens styrelse över ett givet territorium och dennes subjekt”. Å andra 

sidan siktar disciplinär makt på individuella kroppar och använder teknik som övervakning och 

normalisering "för att producera användbara, beräkningsbara subjekt". Han är därmed intresserad 

över hur dessa korsar varandra.17  

 

Foucault menar sig på att moderna samhällen fungerar på ett sådant sätt. Regeringar sätter normer 

på önskvärt beteende som människor som politiska subjekt börjar involveras i och försöker uppnå. 

Självövervakning och självreglering blir därmed naturligt och självklart. Regeringar värvar andra 

grupper för att fastställa dessa normer (som läkare, psykologer, socialvetare) med hänvisning till 

deras kunskap. Detta för att styrning ska äga rum på distans. Foucault konstaterar att liberalism 

bygger på sådana styrelseformer och att ”liberala demokratier styr sina medborgare i den riktning 

de finner önskvärt.18  Även om en governmentality tradition accepterar dessa former av styrning, 

                                                 
16 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What´s the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson Education 

Australia. Sid 40 
17 Ibid sid. 27–32 
18 Marianne Winther Jorgensen och Louise Philips. Diskursanalys som teori och metod. 1:12 uppl. 

Lund:Studentlitteratur AB. Sid 21 
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med anledningen att upprätthålla ordning bland befolkningen, godkänns inte dessa former utan 

kritik.19 

 

 

2.3 Socialkonstruktivistiska perspektivet  
 

Socialkonstruktivism bygger på att acceptera att kunskap är en social skapelse. Den grundas på 

fyra premisser. Den första går ut på en kritisk inställning till självklar kunskap där världen är en 

produkt av vårt sätt att kategorisera den. Den kunskapen vi besitter är inte en objektiv sanning. För 

det andra är vår syn på kunskap, kulturellt och socialt präglat. Det betyder att våra världsbilder och 

identitet inte är fastlåsta. De hade kunnat se annorlunda ut och kan alltid förändras. Denna premiss 

bygger på den anti-essentialistisk syn som menar att den sociala världens karaktär inte är given på 

förhand där människor har inre essenser och uppsättningar av äkta eller autentiska karakteristiska 

drag. Den tredje premissen förespråkar om ett samband mellan kunskap och sociala processer. Vår 

uppfattning om världen upprätthålls i sociala processer och förankras genom social interaktion, där 

kunskap frambringas och människor bygger på den med gemensamma sanningar. Den fjärde 

premissen är ett samband mellan kunskap och social handling. På grund av vår världsbild blir några 

av våra handlingar naturliga och andra otänkbara. Det gör att olika bilder leder till olika sociala 

handlingar och andra, till konkreta sociala konsekvenser.20  

 

2.4 Poststrukturalism 
 

Poststrukturalism är en tradition som uppmärksammar politiken som är involverad i processen att 

tilldela mening till nyckelbegrepp. Den konstrueras utifrån premissen att begrepp och kategorier är 

smidiga och varaktiga för att leda forskare till att spåra de politiska influenser som formar deras 

innehåll och deras funktionalitet i politisk debatt och politisk praxis. Begrepp ses som omtvistade där 

tvister över deras mening relateras till de olika konkurrerande politiska versioner.21 Bergström och 

Boréus skriver ”Inom poststrukturalistiska strömningar betonas språket roll och ifrågasätts värdet 

av samhällsvetenskapliga förklaringar och existens av en given mening hos samhällsfenomen”22 

Konstruktivismen är grundpelaren i traditionen vilket betyder att kunskap aldrig anses tillräcklig 

                                                 
19 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What´s the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson Education 

Australia. Sid 29 
20 Marianne Winther Jorgensen och Louise Philips. Diskursanalys som teori och metod. 1:12 uppl. 

Lund:Studentlitteratur AB. Sid.11-12 
21 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What´s the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson. Sid 265 
22  Boréus. Handbok i kvalitativa metoder. 2.upplaga. Stockholm: Liber AB. Sid.29 
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neutral för olika iakttagelser. Det finns därmed fokus på hur kunskap produceras och hur koncept 

förändrar mening över tid och plats. Bacchi menar att nyckelprojektet för poststrukturalism är att 

avslöja de antaganden som många västerländska normer grundar sig på.23    

                                                 
23 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson. Sid 34 
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3. Metod och Material 
 

3.1 Diskursanalys i kvalitativ forskning  

 

Jag har använt mig utav den kvalitativa forskningsmetoden som bygger på ett textanalytiskt 

tillvägagångssätt. Det innebär en närgående och noggrann undersökning och läsning av materialen. 

Jag har till en börja läst resolutionerna flera gånger för att sedan systematisera innehållet i texterna 

och kritiskt granska dem. Systematiseringen har gått ut på att klargöra tankestrukturen hos 

aktörerna, logiskt ordna innehållet och klassificera innehållet i texterna. Dessutom läggs vikten på 

ord i kvalitativ forskning. Det eftersom forskningsstrategin bygger på ett tolkande synsätt och 

konstruktionism. Tolkningsperspektivet som även kallas för interpretativism, rymmer en 

kunskapsuppfattning om att den sociala verkligenheten grundas på hur individer i en viss miljö 

tolkar och uppfattar denna verklighet. Å andra sidan bygger konstruktivismen på en ontologisk 

ståndpunkt (Vad som är verklighet och vad som kan antas existera24) som avser att sociala objekt 

och all kunskap är socialt konstruerade. Bryman menar att det bygger på hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet. Den sociala verkligheten ses som en ständig föränderlig egenskap som 

tillhör individernas skapande och konstruerande förmåga.25 Det kan därför aldrig avspegla en 

entydig verklighet. Börjesson och palmblad menar att det inte handlar om att förneka existerande 

samhällsfenomen utan att forskare ska tänka genom diskursiva raster, d.v.s.”…att studera olika sätt 

att förstå, uppfatta och förklara denna typen av fenomen”.26  

 

Eftersom att denna studie bygger på en språkbaserad metod, diskursanalys, finns det en förståelse 

att språk är konstruerade och skapande av sammanhang som producerar verklighet. Utgångspunkten 

är att språk är i ständigt pågående process som ska behandlas som en handling och vars reflektion 

av verkligheten är en aktivitet. Min uppsats består av en diskursanalytisk studie av 

jämställdhetsintegrering i FN:s säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor fred och säkerhet. 

Säkerhetsrådets representation av jämställdhetsintegrering är intressanta för forskning eftersom 

språkets huvudfunktion är att representera något.  De medlemmar som sitter i säkerhetsrådet och 

som förmedlar tankar om hur jämställdhetsintegrering ska uttryckas i resolutionerna bestämmer på 

ett bestämt sätt förståelsen av den. Det gör att det finns ramar av presentationer som betraktas som 

sanna och korrekta.  Diskursanalysen ifrågasätter förståelsen till den och hur en representation 

kvalificerar sig till att bli verklighet i ett visst sammanhang.27 

                                                 
24 Boréus. Handbok i kvalitativa metoder. 2.upplaga. Stockholm: Liber AB. Sid. 26 
25 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl.2. Malmö:Liber AB. Sid 40 
26 Börjesson, Mats. Diskursanalys i praktiken.Första upplagan. Helsingborg: Liber AB. Sid 9 
27 Ibid Sid 10-11. 
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3.2 Metodologiska utgångspunkter 

 

En diskursanalytisk metod strävar efter att ta fram det väsentliga innehållet i texter och är 

konstruerad på ett sätt som eftersöker innehållet i texterna på jakt efter det som ligger dolt under 

ytan och det som är underförstått.28 Jag har valt att använda mig utav Bacchis diskursanalysmetod 

”What´s the problem represented to be?” (hädanefter enbart WPR) eftersom att det bygger på ett 

ifrågasättande förhållningssätt som lyfter fram det underförstådda i policy. Trots att Bacchis metod 

anses vara en självständig gren inom diskursanalys, är mycket av både den metodologiska och 

teoretiska grunduppbyggnaden hämtad från Michael Foucaults utformning av diskursbegreppet.29 

Foucaults definierar diskurser med den praktik som frambringar en viss typ av yttrande och 

beskriver diskurser som ” ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som 

pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet”30 Därför går det att konstatera att WPR-

strategin har en tydlig normativ agenda eftersom det förutsätter att en del problemrepresentationer 

gynnar medlemmarna i vissa grupper på bekostnad av andra och tar parti av de som skadas. WPR-

strategin utmanar problemrepresentationer som har dessa skadliga effekter samtidigt som den 

föreslår nya tankesätt för att åtminstone undvika några av dessa effekter. I övrigt finns flera 

beröringspunkter mellan Bacchi och Foucault vad som gäller syn på språk, makt och diskurs. För att 

uppfylla mitt syfte och besvara mina forskningsfrågor har jag skapat ett analysverktyg som består 

av Bacchis specificerade frågor i WPR. Bacchis förutbestämda frågor innehåller 

operationaliseringar och bygger i stort sett på Foucault bearbetning av begrepp som arkeologi, 

episteme, subjekt m.m. Jag har valt att diskutera dessa löpande i analysverktyget för att underlätta 

för läsaren att förstå karaktären bakom frågorna och deras operationaliseringar.  

 

3.3 Studiens reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet och validitet är två begrepp vars relevans har varit omdiskuterat av forskare i kvalitativ 

forskning. Esaiasson et al menar att validitet uppnås när ”vi mäter det vi påstår att vi mäter”31 eller 

som Bryman uttrycker ”om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga”. 32 Bryman 

                                                 
28 Bergström, Göran och Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. Sid.378 
29 Boréus. Handbok i kvalitativa metoder. 2.upplaga. Stockholm: Liber AB. Sid 181 
30 ibid sid. 358 
31 Ibid. Sid 57 
32 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl.2. Malmö: Liber AB. Sid 163  
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skriver ”eftersom mätning är inte det främsta intresset för kvalitativ forskare blir frågan om 

validitet egentligen inte något som är av speciell betydelse för sådana undersökningar”.33 Jag är 

medveten om att de går inte att argumentera för att jag undersöker hela verkligheten med 

jämställdhetsintegrering i resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet. Däremot vågar jag påstå att 

jag genom analys av problemrepresentationen presenterar viktiga ståndpunkter i hur 

jämställdhetsintegrering uppfattas på den internationella arenan. 

 

Å andra sidan kan reliabilitet definieras som ”Följdriktigheten, överensstämmelsen och 

pålitligheten hos ett mått på ett begrepp”34 eller som Esaiasson et al definierar det ”frånvaro av 

slumpmässiga eller osystematiska fel”.35 Det betyder att en undersökning kan upprepas och 

fortfarande ha samma identiska resultat. I denna studie är detta kriterium svårt att uppfylla. Dock 

menar Bergström och Boréus att tolkningsaspekten är en reliabilitetsfråga och syftar på att 

undersökningen ska ha en viss precision och noggrannhet i dennes alla led för att ”eliminera 

felkällor i görligaste mån”.36 För en djupare tillförlitlighet, reliabilitet, har jag upprätthållit ett 

tydligt analysramverk bestående av Carol Bacchis analysmetod som innehåller förutbestämda 

frågor och konkreta operationaliseringar. Boréus kommenterar Bacchis analysmetod, och påpekar 

att den är en god inspirationskälla för diskursanalys men väljer även att lyfta fram att metoden inte 

rent konkret redogör för hur en ska arbeta med texterna.37 Förutbestämda frågor har varit en bra 

utgångspunkt för mig eftersom de bidragit till utformning av min tolkningsstrategi.38 De 

tillsammans med de operationella indikatorerna har hjälpt mig att observera och identifiera det jag 

avsett för att utveckla min analys. Dock är det värt att nämna att det inte går att bortse från faktumet 

att jag riskerar att förbise vissa uttryck och åtagande i resolutionerna som för mig anses självklara. 

Det beror på min förståelse och min världsbild. Det innebär därför att om någon skulle vilja 

analysera samma material med samma metodologiska angreppsätt skulle resultaten förmodligen 

inte bli helt identiska.  

 

3.4 Det analytiska ramverket  

 

                                                 
33 Lecompte & Goetz i Brymans bok. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl.2. Malmö: Liber AB. Sid 351 
34 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl.2. Malmö: Liber AB. Sid 161  
35 Esaiasson, Peter- Gilljam, Mikael- Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, 2012: Metodpraktikan: Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, fjärde upplaga. Vällingby: Norstedts juridik sid.63  
36 Bergström, Göran och Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. Sid.42  
37 Boréus. Handbok i kvalitativa metoder. 2.upplaga. Stockholm: Liber AB. Sid 182 
38 Bergström, Göran och Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. Sid.42 
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Carol Lee Bacchis metod WPR är ett tillvägagångssätt för hur policy representerar ett visst problem 

och möjliggör för ett vidare resonemang av problematiken. Varför jag studerar FN:s resolutioner 

genom Bacchis tillvägagångssätt är för den anledning att en analys av problemformuleringen i 

resolutionerna bidrar till ett mer nyanserat svar för hur säkerhetsrådet tar ställning till mitt syfte. När 

metoden problematiserar hur säkerhetsrådet uttrycker jämställdhetsintegrering framhäver det vad 

som behöver förändras, vad som det finns brist på och vad som gör jämställdhetsintegrering 

ofullkomligt. Det möjliggör för en mer omfattande och riklig diskussion om hur 

jämställdhetsintegreringen uttryckts i resolutionerna. Det är viktigt att nämna att WPR är en 

analysmetod som inte fokuserar på att ”lösa” problematik utan ifrågasätter själva konstruktionen av 

hur problem formulerats för förståelse av policy. Som jag nämnt innan bygger WPR på förutbestämda 

frågor. Jag redogör för dessa och deras preciserade operationaliseringar för att de sedan ska fungera 

som mina empiriska indikatorer i analysen. 

 

Q1 Hur framställs problemet i ett visst specifikt handlingsprogram?  

 

Policy handlar om att skapa mening och Bacchi menar att forskares uppgift är att identifiera hur 

mening skapas. Syftet med fråga ett är att identifiera underförstådda problemrepresentationer i ett 

specifikt handlingsprogram. Bacchi menar att en ska titta på vad som föreslås vara det politiska 

ingripandet för att det avslöjar hur frågan behandlas. Det går att betrakta den dominerande 

problemrepresentationen genom att bland annat se vad policyn föreslår och genom att ”avläsa” vad 

det underförstådda problemet är från dessa förslag.39 

 

Q2 Vilka antaganden ligger till grund för denna representation av problemet? 

 

Syftet med fråga 2 är att identifiera och analysera de så kallade “Conceptual logics” som ligger till 

grund för den specifika problemrepresentation. Termen ”Conceptual logic” hänvisar till den 

mening som måste vara på plats för att en viss problemrepresentation ska vara förnuftigt och vettigt. 

Termen ”antagande” bygger och refererar till den ”kunskap” som har tagits för givet. Den 

inkluderar epistemologiska och ontologiska antagande. Denna frågan jobbar därför närbesläktad 

med Foucaults idé om epistême, som han hänvisar till att utgöra en uppsättning av relationer i en 

specifik epok, grundar specifika kunskaper och därmed möjliggöra vad som anses vara ”sanning”. 

Målet är att avslöja tanken bakom de specifika problemrepresentationerna genom att bland annat 

söka efter djupt sittande kulturella värderingar och socialt omedvetande.40 

                                                 
39  Bacchi, Carol. Analysing Policy: What´s the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson. Sid.2-4 
40 Ibid sid. 5–9 
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Här föreslår Bacchi att tänka på diskurs som ett meningssystem där diskurs är mer än språk och 

omfattar antaganden, värden, förutsättningar och åtföljande tecken. Detta sammanfattas i termen 

“Conceptual logics” som kan översättas till ”begreppsmässig logiker”. Bacchi menar att för att 

identifiera hur mening skapas är det användbart att engagera sig i en form av diskursanalys som 

identifiera binär, nyckelbegreppen och kategorier som verkar inom en policy. Bacchi menar 

ytterligare att en hel del av den offentlig debatten vilar på binär och dikotomier. Det som finns på 

ena sidan av binärt är exkluderad från den andra sidan. För illustration man/kvinna eller 

offentlig/privat.  Det finns en hierarki implementerad i binär där ena sidan är priviligierad och som 

anses vara mer viktig och mer värderad än den andra sidan. Binär anses alltid förenkla sådana 

komplicerade förhållande genom att framställa ena sidan av binärt som naturliga. Bacchi menar att 

forskare behöver se vart de dyker upp i texten och hur de fungerar för att forma förståelsen för 

problematiken. Syftet är att avslöja den begreppsmässiga logiken som kan verka för att begränsa 

eller som begränsar vår förståelse av ett problem.41 

 

Nyckelbegrepp 

 

Policy är fylld med begrepp. Bacchi definierar begrepp som abstrakta etiketter som är relativt öppna 

och som människor fyller dem med olika betydelse. De är därför värda att ifrågasätta eftersom 

tvister om deras meningen är relaterad till den konkurrerande politiska visionen. Bacchi enar att 

många begrepp som ex. jämställdhet har en entydig och uppenbar betydelse, tills vi undersöker den 

på djupet. Bestämda betydelser av begrepp är djupt inbäddade inom statliga metoder och som 

aktörer gör komplicerade försök för att behärska. Ett sätt är att identifiera och förstå nyckelbegrepp 

i problemrepresentationen, är att se vilka betydelsen dessa är givna.42 

 

Kategorier 

 

Kategorier är begrepp som spelar en stor roll i hur styrning äger rum. Exempel på kategorier är 

åldersgrupp och kön etc. Bacchis metod fokuserar på så kallade ”människokategorier” eftersom det 

är människor som spelar en central roll i styrningsprocess. Uppgiften är att se hur dessa kategorier 

funktionerar för att ge en särskild betydelse till problemrepresentationen. Skapandet av ”People 

Categories” har en signifikant effekt för hur styrning äger rum och för hur människor kommer att 

tänka på sig själva och andra.  

                                                 
41 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What´s the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson. Sid sid.7 
42 Ibid sid.8 
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Q3 Vad problematiseras inte i denna problemrepresentation? 

 

Den här frågan utforskar den kritiska potentialen i en WPR-strategi för politisk analys. Den 

bakomliggande avsikten är att problematisera problematiseringar som erbjuds genom att utsätta 

problemrepresentationen de innehåller för kritisk granskning. Ett sätt är att undersöka gränserna i 

den underliggande problemrepresenationen. En hjälpfråga som kan ställas är: Vad misslyckas med 

att bli problematiserad? Syftet med Q3 är att bidra med reflektion över de överväganden och 

perspektiv som dominerar eller tystas i identifierad problemrepresentation.43 

 

Q4 Vilka effekter produceras av denna problemrepresentation? 

 

Denna frågan är fortsättning på den kritiska analysen. Syftet men frågan är att identifiera effekterna 

av en särskild problemrepresenation så att de kan bli kritisk bedömda. För att uppfylla syftet med 

denna fråga finns det tre effekter som behövs övervägas. Den första är diskursiva effekter som 

syftar på effekter som skapas av begränsningar för vad som kan tänkas och sägas. Den andra är 

subjektiviseringseffekter och syftar på hur subjekt och subjektiviteter bildas i diskurs. Den tredje är 

upplevda effekter och syftar på den materiella påverkan av problemrepresentationen på människors 

liv. Grundtanken bakom denna fråga är att problemrepresentation påverkar ojämnt och olikt olika 

grupper av människor. Det övergripande målet är att kunna säga vilka aspekter av en 

problemrepresentation som har skadliga effekter för vilka grupper, och vad därmed kan behöva 

omprövas. Delfrågor som kan tas hänsyn till vid implementering av frågan är: Vad kommer 

sannolikt att förändras/stanna detsamma med denna problemrepresenation? Vem 

gynnas/missgynnas sannolikt av denna problemrepresenation?  

 

Denna fråga är närbesläktad med Foucaults syn på subjektspositioner och diskursiv praktik.44 

Foucault menar att diskurser skapas för att kontrollera människor och där makt, utövas inte mot ett 

subjekt eller utövas av ett subjekt utan utvecklas i relation mellan människor. Diskurser skapar 

därför positioner och anger det utrymme för subjektets handlingsmöjligheter. Detta innebär därför 

begränsningar för vissa och möjligheter för andra.45 Diskursiv praktik beskriver Foucault med den 

praktik som sätter två uppdelade och spända grupper mot varandra inom politik. Exempelvis en 

                                                 
43 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What’s the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson. Sid 10–12 
44 Ibid. 16 
45 Bergström, Göran och Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. 3.uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. Sid. 226 
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marginaliserade grupp mot en vanlig, mainstreamgrupp. Detta görs för att upplysa vad som inte är 

önskvärt i ett samhälle och för att kunna styra den större populationen till det beteende som är 

önskvärt.46 

 

3.5 Urval och Material 
 

Materialet utgår från primära och sekundära källor. Huvudmaterialet jag använt mig av är 

säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Materialet är avgränsat då det som 

helhet finns åtta stycken resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet men studien utgår endast från 

fem och under tidsramen av 13 år. Anledningen till varför jag har valt att utgå från fem resolutioner 

under den perioden är för att det presenterar säkerhetsrådets inställning till jämställdhetsintegrering 

på en djupare basis och ger en mer utförlig analys av ställningstagandet än om jag endast utgått från 

en resolution.  Jag har valt att studera jämställdhetsintegrering i resolutionerna om kvinnor, fred och 

säkerhet eftersom dessa resolutionerna är de första av sitt slag som erkänner ett genusperspektiv på 

fred och säkerhet. Resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet upprätthåller kvinnors rättigheter i 

konflikt. Resolution 1325 var den första som inkluderade kvinnor i diskussionen om fred och 

säkerhet och sedan dess har resolutionerna skapats för att tillsammans utveckla en politisk ram som 

implementeras, genom nationella handlingsplaner, i mer än 50 länder.47 

 

Jag har gjort ett strategiskt urval på fem resolutioner. De har verkat speciellt intressanta eftersom de 

lyfter upp nya aspekter för förståelse av hur säkerhetsrådet uttrycker jämställdhetsintegrering.48 

Dessa är  

1. Resolution 1325, fastställdes 31oktober år 2000 och är den första resolutionen som tar upp 

effekterna av väpnad konflikt mot kvinnor. Resolutionen betonar vikten av kvinnors deltagande 

i politiken för konflikthantering och fredsbyggande.49  

2. Resolution 1820, fastställdes 19 juni 2008 och är den första resolutionen som lyfter upp sexuellt 

våld mot civila i konflikter. Resolutionen tar upp allvaret med sexuellt våld och förmedlar att 

det kan utgöra krigsbrott och brott mot mänskligheten.50 

                                                 
46 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson. Sid. 275 
47 Friends of Europe. Women, peace and security. https://www.friendsofeurope.org/sites/default/files/2018-03/Women-

Factsheet_07032018.pdf Hämtad (2018-05-18) 
48Resolutionerna som jag inte använt mig av är likartade resolutionerna som jag använt och bör inte påverka analysen 

och vad jag kommer fram till i undersökningen.  
49 United Nations Peacekeeping. Women, peace and security. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000) Hämtad (2018-05-30) 
50 Operation 1325: Makt åt kvinnor i fredsprocess. Relaterade Resolutioner. 

http://operation1325.se/relaterade_resolutioner (Hämtad 2018-05-25) 

 

https://www.friendsofeurope.org/sites/default/files/2018-03/Women-Factsheet_07032018.pdf
https://www.friendsofeurope.org/sites/default/files/2018-03/Women-Factsheet_07032018.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
http://operation1325.se/relaterade_resolutioner
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3.  Resolution 1888, fastställdes 30 september 2009 som en utveckling på resolution 1820. I 

resolutionen ges FN:s generalsekreterare mandatet att utse en särskild representant i arbetet mot 

sexuellt våld i väpnade konflikter. I resolutionen betonas vikten av kvinnors säkerhet där 

ansvaret läggs på fredsbevarande operationer och medlemsstater.51 

4. Resolution 1889, antagen 5 oktober 2009 som förstärkning av resolutionerna 1325, 1820 och 

1888. Resolutionen framför bland annat att det ska råda ett samspel mellan FN:s olika organ, 

medlemsstater och det civila samhället för att samla kunskap, erfarenhet och information om 

kvinnors säkerhetssituation.52 

5. Resolution 2106, antagen 24 juni 2013. Resolutionen behandlar motverkningarna och 

konsekvenserna av sexuellt våld. Resolutionen framhäver sexuellt våld som en del av 

krigsföring och lägger vikt på att ställa förövare till svars.53 

 

Resolutionerna är intressanta att studera eftersom Förenta Nationerna (FN) är en internationell 

organisation bestående av 193 självständiga medlemsstater och fungerar som ett mellanstatligt 

globalt forum där viktiga beslut och överenskommelser i frågor gällande mänskligheten fastställs. 

Medlemsstaterna är förpliktade att följa FN-stadgan vilket gör att FN besitter en makt som ingen 

annan internationell institution.54 FN är därmed kapabel att fastslå och sprida normer och riktlinjer i 

sina resolutioner samt konventioner för politik överallt i världen som stater därefter är förpliktade 

att följa. Det är därför logiskt att när jag vill undersöka jämställdhetsintegrering väljer att studera 

det genom säkerhetsrådets angreppssätt. Säkerhetsrådet är ett av FN:s huvudorgan och ansvarar för 

att avvärja hot mot den internationella säkerheten och upprätthållandet av världsfred.55 

Säkerhetsrådet är ytterst relevant för denna studie eftersom den har en bred verksamhet och 

representation av olika aktörer.  

 

Annat material omfattar en blandning av källor. För den teoretiska och metodologiska grunden har 

jag använt mig av olika källor för presentation. Dessa är baserad på litteraturen från Bacchi i 

”Analysing Policy”: What’s the problem represented to be? Bergström och Boréus i ”Texten 

mening och makt”, Winther Jørgensen och Philips i ”Diskursanalys som teori och metod”, 

Börjesson ”Diskursanalys i praktiken och ”Metodpraktikan” av Esaiasson et al. samt 

”Samhällsvetenskapliga metoder” av Bryman. För övrigt och dels för förklarande syfte har jag 

                                                 
51 Operation 1325: Makt åt kvinnor i fredsprocess. Relaterade Resolutioner. 

http://operation1325.se/relaterade_resolutioner (Hämtad 2018-05-25) 
52 Ibid (Hämtad 2018-05-25) 
53 Ibid (Hämtad 2018-05-25) 
54 Förenta Nationerna: Detta är FN. https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-3-11-Förenta-Nationerna.pdf 

(Hämtad 2018-05-20) 
55 Förenta Nationerna. Säkerhetsrådet. https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fn-

systemet/huvudorgan/sakerhetsradet/ (hämtad 2018-05-20) 

http://operation1325.se/relaterade_resolutioner
https://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-3-11-F%2525252525C3%2525252525B6renta-Nationerna.pdf
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fn-systemet/huvudorgan/sakerhetsradet/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fn-systemet/huvudorgan/sakerhetsradet/
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använt material som underlättat undersökningen och som är lättillgängligt på uppslagsverk och 

nätet.  
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4. Analys av FN:s säkerhetsrådets resolutioner 

 

I detta kapitel sker en analys av säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. 

Resolutionerna är 1325, 1820, 1888, 1889 och 2106. Analysen av materialen sker med hjälp av 

Bacchis analysverktyget som består av förutbestämda frågor. Genom att besvara de förutbestämda 

frågorna uppfyller jag mitt syfte då jag även besvarar mina forskningsfrågor. I helhet sker en 

redogörelse av hur säkerhetsrådet presenterar jämställdhetsintegrering i diskussionen om kvinnor, 

fred och säkerhet.  

 

4.1 Hur framställs problemet i ett visst specifikt handlingsprogram? 
 

Det finns tre övergripande framställningar av problem som jag identifierat i resolutionerna. Dessa är 

framställning av könsmaktsordning, kvinnodeltagandet och ansvarsutkrävandet. De utgör därmed 

problemrepresentationen för jämställdhetsintegrering. 

 

4.1.1 Problemrepresentation: Könsmaktsordning 

 

4.1.1.1 Kvinnor är särskilda, avvikande och specifika 

 

Ett övergripande problem i resolutionerna är könsmaktsordningen som råder. Kvinnor i 

resolutionerna beskrivs som avvikande, specifika och särskilda. Mannen framhävs som normen och 

som den allmänna personen. Män målas upp som verklighet som besitter egenskaper som kan bidra 

till fullbordad jämställdhetsintegrering. Det identifierade och underförstådda 

problemrepresentationen blir att jämställdhetsintegrering inte kan uppnås på grund av att kvinnor är 

avvikande och särskilda. För illustration av ovanstående uttrycker säkerhetsrådet behovet av ”En 

särskild utbildning av all fredsbevarande personal om skydd, särskilda behov och mänskliga 

rättigheter för kvinnor och barn i konfliktsituationer” och ”Anmodar generalsekreteraren att 

lämna medlemsstaterna anvisningar och material för utbildning om kvinnors skydd, rättigheter och 

särskilda behov”.56 

 

                                                 
56 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2000, Resolution 1325. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
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För ytterligare exemplifieringar utgår problemrepresentationen i alla resolutionerna att 

säkerhetsrådet uttrycker bekymmer eller en oro över att kvinnor och barn utgör den utsatta gruppen 

i väpnad konflikt.  I resolution 1325 uttrycker säkerhetsrådet vid flera tillfällen och i olika kontexter 

att parter ska beakta kvinnors ”särskilda behov”57 och i resolution 1888 uttrycker säkerhetsrådet att 

humanitär rätt ska ge skydd för kvinnor som en del av civilbefolkningen men också att kvinnor ska 

tilldelas en form av ”särskild skydd” för att de är ”särskilt utsatta”. Därutöver tilldelar 

säkerhetsrådet i resolution 1888 en särskild roll för kontoret ”Office of the Special Adviser on 

Gender Issues” (OSAGI) för att övervaka genomförandet av resolution 1325, för att främja 

jämställdhetsintegrering inom FN-systemet och för att stärka kvinnors egenmakt och jämställdhet. 

Detta görs genom effektivare fältbesök till konfliktområden och genom att organisera interaktiva 

möten med lokala kvinnor och kvinnoorganisationer i området. Det för att förstå oron men även 

”behoven” hos kvinnor i konfliktdrabbade områden under väpnade konflikter.58  

 

Det är inte förrän resolutionen 1889 som säkerhetsrådet definierar vad de menar med de särskilda 

behoven.  Kvinnors särskilda behov definieras som ”fysisk säkerhet, hälsovårdstjänster inklusive 

reproduktiv och psykisk hälsa…” men även som ”… tillvägagångssätt för att säkerställa deras 

försörjning, mark och egendom, sysselsättning och deltagande…”59 Till beskrivning ovan 

konstaterar säkerhetsrådet att restriktionen av kvinnors förmåga och kapacitet är på grund av att den 

ekonomiska återhämtningen och finansiering inte är tillräcklig. Säkerhetsrådet understryker att 

finansieringen av kvinnors behov för att återhämta sig är viktigt. Det eftersom det ökar kvinnors 

egenmakt och kan bidra till ett effektivt fredsbyggande efter en konflikt.60 Här ändras det 

underförstådda problemrepresentation, från att jämställdhetsintegrering inte kan uppnås på grund av 

kvinnors ”särskildhet”, till att det finns mönster som undergrävt kvinnors kapacitet. I resolution 

2106 konstaterar säkerhetsrådet att kvinnors politiska, sociala och ekonomiska egenmakt samt 

jämställdhet och inkludering av män i arbetet ska vara centrala i arbetet för fred och säkerhet. 

Säkerhetsrådet upplyser därmed andra ihållande hinder till förståelsen för problematiken till icke 

fullbordad jämställdhetsintegrering. Ett exempel är vad sexuellt våld orsakar och nämner sjukdomar 

som HIV och AIDS. Säkerhetsrådet menar att de är en utmaning för jämställdhet och uppmanar 

”FN: s organ, medlemsstaterna och givare för att stödja utvecklingen och stärkandet av 

                                                 
57 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2000, Resolution 1325. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf 
58 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2009, Resolution 1888: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1888.pdf   
59 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2009, Resolution 1889: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1889.pdf 
60 Ibid.   

 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1888.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1889.pdf
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kapaciteten hos de nationella hälso- och sjukvårdssystemen… för att ge ett hållbart stöd till kvinnor 

och flickor som lever med eller som drabbats av hiv och aids i väpnade konflikter och efter 

konfliktsituationer”.61 

 

4.1.1.2 Kvinnor förtrycks som ”kvinnor” 

 

Däremot finns det en tydlig redogörelsen i problemrepresentationen om att sexuellt våld enbart 

drabbar kvinnor. Detta utesluter inte bara män från problemrepresentationen utan fixerar sexuellt 

våld till att enbart påverka kvinnor, som grupp. Att enbart fixera sexuellt våld till en grupp av 

människor tyder på att det finns egenskaper i denna grupp (kön) som möjliggör eller underlättar för 

att våldet ska ske. För exemplifiering, i alla resolutioner, inkluderar säkerhetsrådet sexuellt våld i 

konflikter och menar att våldet kan ”väsentlig förvärra situationer med väpnad konflikt” och kan 

hindra ”återställandet av internationell fred”. Säkerhetsrådet väljer sedan att formulera sina uttryck 

för sexuellt våld, inriktad och anpassat, till endast kvinnor och flickor genom att exempelvis 

fördöma i ”starkaste termer” allt sexuellt våld mot kvinnor och genom att beskriva att just dessa 

handlingar av sexuellt våld har blivit utbredda till ”skrämmande nivåer av brutalitet”.  I resolution 

1820 konstaterar säkerhetsrådet att sexuellt våld mot kvinnor och flickor används som en taktik för 

att ”förödmjuka, dominera och sprida skräck i en konflikt”. Somliga känsloladdade uttryck 

förstärker problemrepresentationen att sexuellt våld påverkar enbart kvinnor för att det råder en 

fixerad uppfattning om deras egenskaper. Säkerhetsrådet upplyser därutöver att generalsekreteraren 

och relevanta FN-organ ska samråda med kvinnor och kvinnoorganisationer som anses vara 

lämpliga för att utveckla effektiva åtgärder för att ge skydd för kvinnor, mot våld och i synnerhet 

sexuellt våld.62  

 

I Resolution 1889 anmärker säkerhetsrådet att sexuellt våld är ett resultat av ”våld och hot, brist på 

säkerhet och bristande rättsstatsprincip, kulturdiskriminering och stigmatisering…” men väljer 

även att inkludera aspekter som ”… ökningen av extremistiska eller fanatiska syn på kvinnor, och 

socioekonomiska faktorer, inklusive bristen på tillgång till utbildning, och i detta avseende 

erkänner att marginaliseringen av kvinnor kan fördröja eller undergräva uppnåendet av varaktig 

fred, säkerhet och försoning”.63 Trots att förståelsen bakom sexuellt våld blir allt större och där 

säkerhetsrådet inkluderar nya aspekter som framhäver förståelsen för att kvinnor inte enbart 

                                                 
61 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2013, Resolution 2106: 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2106.pdf 
62 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2008, Resolution 1820: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf 
63 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2009, Resolution 1889: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1889.pdf 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1889.pdf
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attackeras för att de är en grupp svaga, ändras inte förståelsen för vem det sexuella våldet är riktad 

emot. Redogörelsen för det sexuella våldet är fortfarande ämnat för ett särskilt väsen, för en grupp 

som har en särskild natur, moral, särart.  När säkerhetsrådet i resolution 2106 väljer att inkludera 

män och pojkar till problemrepresentationen, presenteras de i form av traumatiserade och skadade 

då de i många förekommande fall kan ha tvingats vittna till sexuellt våld mot familjemedlemmar. 

Problemrepresentationen för sexuellt våld må inte längre enbart drabba kvinnor men den är 

fortfarande utesluten från att påverka och inkludera män och pojkar.64 

 

4.1.2 Problemrepresentation: Kvinnodeltagande 

 

4.1.2.1 Villkor för kvinnors deltagande 

 

Det andra övergripande problemet i resolutionerna är kvinnors deltagande. I resolution 1325 och 

företrädande resolutioner presenterar säkerhetsrådet problemet för icke fullbordad 

jämställdhetsintegrering vara bristen på kvinnor i utformning av politik. I alla resolutioner uttrycker 

säkerhetsrådet att en ökning av kvinnor behövs i större utsträckning på alla beslutsnivåer, särskilt i 

nationella, regionala och internationella institutioner. Säkerhetsrådet må understryka kvinnors 

betydande roll men kvinnors deltagande beskrivs huvudsakligen önskvärt för att uppfylla eller 

komplettera säkerhetsrådets syfte. För illustration och i alla resolutioner uttrycker säkerhetsrådet att 

kvinnors ” fulla deltagande i fredsprocessen i hög grad tjänar till att upprätthålla och främja 

internationell fred och säkerhet”. Beskrivningen av kvinnodeltagandet i resolution 1325 uttrycks 

som ”bidrag till Förenta nationernas insatser på fältet, särskilt som militära observatörer, civil 

polis samt experter i fråga om mänskliga rättigheter och humanitära insatser”.65 I resolution 1820 

uttrycker säkerhetsrådet en oro över de kvarstående hinder och utmaningar som kvinnors 

deltagande står inför och erkänner att bristen på kvinnors deltagande är huvudanledningen till att 

man inte kan nå en varaktig säkerhet och försoning. Den underförstådda problemrepresentationen 

blir att kvinnors deltagande används som lösning, motiv eller t.o.m. som täckmantel för att 

osynliggöra säkerhetsrådets misslyckande med att upprätthålla säkerhet.66  

 

                                                 
64 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2013, Resolution 2106: 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2106.pdf 
65 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2000, Resolution 1325. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf 
66 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2008, Resolution 1820: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2106.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf
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Dessutom är kvinnors handlingsutrymme begränsat och villkorligt när kvinnors deltagande används 

i stort sätt som instrument i internationella insatser för att underlätta för konflikthantering.  Ett 

exempel är resolution 1888 där säkerhetsrådet välkomnar de rådande kvinnliga engagemangen i 

fredsbevarande uppdrag och uttrycker att kvinnor som drabbats av våld under väpnade konflikter 

kan känna sig säkrare att rapportera övergrepp till kvinnor i fredsbevarande uppdrag. Säkerhetsrådet 

menar att kvinnlig närvaro kan uppmuntra lokala kvinnor att delta i nationella säkerhetsstyrkor. 

Säkerhetsrådet menar att det i sig leder till en utveckling av säkerhetssektorn som blir tillgänglig 

och mottaglig för alla och särskilt för kvinnor.67 I resolution 2106 påpekar säkerhetsrådet att 

införandet av fler kvinnor på professionell nivå inom dessa sektorer tar hänsyn till olika behov och 

skydd av vittne och deras familjemedlemmar som överlevt sexuellt våld i väpnade konflikter.68 Det 

underförstådda problemrepresentation av denna beskrivning är att män inte är kapabla att jobba på 

fältet eller på plats med drabbade kvinnor för att de besitter egenskaper som får kvinnor att känna 

sig otrygga. 

 

4.1.2.2 Kvinnor finns inte där makten finns 

 

Det finns dessutom en tydlig förståelse i resolutionerna att kvinnor inte finns där makten finns. 

Kvinnors politiska inflytande och politiska intresse saknas i resolutionerna. Kvinnor är inte politiska 

subjekt som presenterar sig själva i frågor som berör dem. För illustration uttrycker säkerhetsrådet i 

resolution 1820 och 1888 att ”hinder och utmaningar för kvinnors deltagande och fulla 

engagemang i förebyggande och lösning av konflikter är till följd av våld, hot och diskriminering, 

vilket har äventyrat kvinnornas kapacitet och legitimitet att delta”.69 I resolution 1888 uttrycker 

säkerhetsrådet sin oro angående den ”underrepresentation av kvinnor i formella fredsprocesser, 

bristen på förmedlare och övervakare med rätt utbildning för att hantera sexuellt våld”.70 

Säkerhetsrådet uppmärksammar även bristen på kvinnor i fredssamtal, dialoger och 

förmedlingsprocesser. Säkerhetsrådet redogör för att främjandet och ökandet av kvinnors inflytande 

är viktigt och ska inkludera stöd till kvinnoorganisationer och nätverk som främjar lika och fullt 

deltagande av kvinnor. Säkerhetsrådet uppmuntrar medlemsstaterna, givare och icke-statliga 

organisationer att ge stöd till respektive. Ovanstående illustration tydliggör att kvinnor inte finns i 

förebyggande, konflikthantering, och fredsbyggande.  

 

                                                 
67 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2008, Resolution 1820: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf 
68 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2013, Resolution 2106. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106%282013%29 
69 Ibid. 
70 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2009, Resolution 1888: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1888.pdf   

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106%282013%29
http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1888.pdf


 

 26 

Det underförstådda och identifierade problemet blir att kvinnor är uteslutna i det operativa och 

verkställande arbetet. Dock börjar säkerhetsrådet i resolution 1889 och 2106 uttrycka konkreta 

åtgärder för att bekämpa kvinnors uteslutande. För illustration redogör säkerhetsrådet i resolution 

1889 att finansiering för kvinnors tidiga återhämtningsbehov är avgörande för att öka kvinnornas 

bemyndigande. Detta görs genom att ”främja kvinnors ledarskap och kapacitet att engagera sig i 

biståndsplanering och stödja kvinnors organisationer och motverka negativa samhälleliga attityder 

om kvinnors förmåga att delta lika…” och att säkerhetsrådet uppmanar generalsekreteraren att 

lägga fram en rapport till säkerhetsrådet inom 12 månader som tar itu med kvinnors deltagande i 

fredsbyggande och för att åtgärda problemet. Rapporten ska inkludera en analys av de särskilda 

behoven hos kvinnor och flickor efter en konflikt och vilka utmaningar kvinnors deltagande 

bemöter i konfliktlösning, jämställdhetsintegrering, och finansiering av ovanstående. Dessutom ska 

det finnas åtgärder för att stödja den nationella kapaciteten i planeringen och finansiering av 

behoven hos kvinnor i post-konfliktsituationer. I övrigt uppmanar säkerhetsrådet 

generalsekreteraren att ”fortsätta att, i förekommande fall, utse könsrådgivare och/eller kvinnliga 

skyddsrådgivare till FN: s uppdrag…”.71 

 

I resolution 2106 betonar säkerhetsrådet den viktiga roll som kan spelas av kvinnor, det civila 

samhället och inklusive kvinnoorganisationer, formella och informella samhällsledare i att utöva 

inflytande över parter i väpnade konflikter när det gäller att ta itu med sexuellt våld. Säkerhetsrådet 

understryker den viktiga roll som kvinnoorganisationer kan spela för eliminering av sexuellt våld 

under och efter väpnade konflikter. Säkerhetsrådet menar att kvinnoorganisationer kan stödja och 

uppmuntra offer för sexuellt våld att få tillgång till rättvisa och gottgörelse. Säkerhetsrådet 

uppmuntrar bidragande länder att öka antalet kvinnor som rekryterats och utplacerats i fredsinsatser. 

Detta för att behovet av kvinnors deltagande är stort, särskilt i inom säkerhetssektorn och 

rättsväsendet som i lagstiftning och politiska reformer som behandlar sexuellt våld.72 

 

4.1.3 Problemrepresentation: Ansvarsutkrävande 

 

4.1.3.1 Män ska skydda kvinnor 

 

Det tredje övergripande problemet i resolutionerna är ansvarsutkrävandeproblemet. Det finns ett 

tydligt maskulinitetsideal i problemrepresentationen som framhäver mäns kollektiva och 

                                                 
71 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2009, Resolution 1889: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1889.pdf  
72 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2013, Resolution 2106. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106%282013%29 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1889.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106%282013%29
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strukturella makt. Detta förpliktar män att skydda kvinnor. För illustration uttrycks det i resolution 

1325 att säkerhetsrådets insatsgrupper ska beakta de könsrelaterade aspekterna och kvinnors 

rättigheter. Säkerhetsrådet redogör för att kvinnors måste skyddas och lägger ansvaret på alla som 

deltar i konflikten genom att uppmana ”alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder 

för att skydda kvinnor och flickor mot sexuellt våld, särskilt våldtäkt och andra former av sexuellt 

utnyttjande och alla andra former av våld i situationer av väpnad konflikt”.73Säkerhetsrådet 

beordrar dessa grupper att ansvara för kvinnor. I resolution 1820 kräver säkerhetsrådet att alla 

partner i väpnade konflikter ska ”omedelbart vidta åtgärder” för att skydda civila från all form av 

sexuellt våld. Säkerhetsrådet redogör för att åtgärderna av skydd ska omfatta ”lämpliga militära 

discipliner” och ”utbildning av trupper” som ska sprida ett tydligt förbud mot sexuellt våld.74 Den 

underförstådda problemrepresentation blir, baserat på säkerhetsrådets attityd, att den gruppen som 

blir förpliktade att ansvara för skyddet är opassande och inte tillämpliga. Dessutom kräver 

säkerhetsrådet i resolutionen att säkerhetsstyrkor ska upptäcka hot om sexuellt våld i tid för att 

hinna evakuera kvinnor. Säkerhetsrådet upplyser i samma resolution att detta kan uppnås med 

lämpliga utbildningsprogram. Aktörerna och metoden för skydd av kvinnor är därmed fixerad. 

 

Ovanstående tyder på att det finns föreställningar om plikt som tillfaller män och exkluderar 

kvinnor som aktörer. Den dominerande problemrepresentation blir därmed att kvinnor inte kan 

försvara sig själva och att män, oavsett hur otillämpliga de är, ska ansvara för skyddet. I resolution 

1888 väljer säkerhetsrådet att inkludera nya aktörer för åtgärden av problematiken med 

ansvarutkrävande. För illustration uttrycker säkerhetsrådet behovet av ”civila och militära ledare, i 

enlighet med principen om ledningsansvar, att visa engagemang och politisk vilja för att förhindra 

sexuellt våld och bekämpa straffrihet och genomdriva ansvarsskyldighet” Säkerhetsrådet markerar 

att inaktivitet från ovanstående sänder ett budskap av att förekomsten av sexuellt våld i konflikt 

tolereras. Dessutom begär säkerhetsrådet att ledare på nationell och lokal nivå, inklusive 

traditionella och religiösa ledare att spela en mer aktiv roll i spridningen av förståelsen för 

nolltolerans av sexuellt våld i samhället.75 

 

Det är inte förrän resolution 1889 som säkerhetsrådet redogör i resolutionen att den vill ändra 

kvinnors roll från offer till aktör så att de kan ansvara för att skydda sig själva och ”betonar vikten 

                                                 
73 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2000, Resolution 1325. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf  
74 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2008, Resolution 1820: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf 
75 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2009, Resolution 1888: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1888.pdf   

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf
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av att inte bara fokusera på skydd för kvinnor utan även på deras delaktighet i fredsbyggande”. 

Säkerhetsrådet uppmanar därför medlemsstaterna, FN-organ, givare och det civila samhället att se 

till att kvinnornas bemyndigande beaktas vid bedömningar och planering efter konflikter samt 

beaktas i efterföljande finansieringsutbetalningar och programaktiviteter. Säkerhetsrådet uppmanar 

därför dessa aktörer att samråda med kvinnoorganisationer för att i detaljerat form ”specificera 

kvinnors och flickors behov och prioriteringar och utforma konkreta strategier i enlighet med deras 

rättssystem för att tillgodose dessa behov och prioriteringar, som bland annat omfattar stöd för 

större fysisk säkerhet och bättre socioekonomiska förhållanden…”.76 

 

4.1.3.2 Maktmissbruk råder med skäl för ansvar 

 

I resolutionerna återkommer det i den dominerande och underförstådda problemrepresentationen att 

maktmissbruk råder med skäl för ansvar. Till en början uttrycks det i alla resolutionerna att stater 

bär det ”primära ansvaret” att respektera och säkerställa mänskliga rättigheter för sina medborgare 

inom sina territorier. I resolution 1820 inkluderar säkerhetsrådet den rådande straffriheten i 

problemrepresentationen för ansvarsutkrävande. Dock med en form av osäkerhet när den 

exempelvis konstaterar att sexuellt våld mot kvinnor ”kan” utgöra krigsförbrytelsebrott mot 

mänskligheten.77 Säkerhetsrådet uppmanar medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter att åtala 

personer som är ansvariga för handlingarna. Säkerhetsrådet menar att skyddet av kvinnor, både 

under och efter konflikt, reduceras när frigivning av gärningsmännen sker. Detta medför en 

förståelse att gärningsmän går fria och offer för sexuellt våld inte får rättvisa. 

 

Däremot blir den dominerande problemrepresentationen i resolutionerna oftast presenterad i form 

av att generalsekreteraren uppmuntras att förstärka insatser för upplysningen av nolltolerans för 

sexuella övergrepp som begås av FN:s fredsbevarande operationer. I exempelvis resolution 1820 

uppmanar säkerhetsrådet de bidragande länderna att vidta lämpliga åtgärder för att ”säkerställa full 

insyn” av sådant beteende som involverar deras personal. Bidragande länder ska därmed överväga 

åtgärder för att öka medvetenheten och lyhördheten för deras personal som deltar i FN: s 

fredsbevarande operationer. Åtgärder kan vara i form av utbildning om sexuell och könsbaserat 

våld till sin personal. Dessutom uppmuntras generalsekreteraren i resolutionen att utveckla effektiva 

riktlinjer och strategier för att förhindra sexuellt våld hos relevanta fredsbevarande operationer 

                                                 
76 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2009, Resolution 1889: 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1889.pdf  
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genom att systematiskt inkludera i sina iakttagelser om hur skyddet för kvinnor och flickor sker. 

Detta sker i form av skriftliga rapporter till säkerhetsrådet.78 Framställningen av problemet blir att 

det inte finns övervakning eller kontroll på personals handlingar. Den här problemrepresentationen 

fortsätter att vara aktuell i alla efterträdande resolutioner. I exempelvis resolution 2106 upprepar 

säkerhetsrådet sitt krav på ett fullständigt upphörande av alla former av sexuellt våld och uppmanar 

generalsekreteraren ” att fortsätta och stärka ansträngningarna för att genomföra nolltolerans för 

sexuellt utnyttjande och missbruk av FN-personal och uppmanar berörda medlemsstater att 

säkerställa fullständig ansvarighet, inklusive åtal, i händelse av sådant beteende som involverar 

sina medborgare”. Ovanstående tyder på att det råder någon form av maktmissbruk.  

 

Framställningen av maktmissbruket förstärks ytterligare när säkerhetsrådet beslutar i resolution 

1888 att införa särskilda bestämmelser i FN:s fredsbevarande operationer för att skydda kvinnor och 

barn från våldtäkt och annan typ av sexuellt våld. Det görs genom fastställande av ”Women 

protection advisers” (WPA:s) som är jämställdhetsrådgivare som ska råda och utbilda 

fredsbevarande personal, militära, polisiära och civila komponenter i integreringen av frågor som 

berör sexuellt våld i konflikter. WPA:s ska upprätta genomförandet av en övervakning, analys och 

rapportering gällande sexuellt våld i konflikter. WPA:s är därmed ansvariga för att upptäcka hot i 

form av sexuellt våld gentemot kvinnor i konflikt och ställa förövare till svars för sexuella brott.79 

Säkerhetsrådet konstaterar det ska finnas full insyn på FN:s fredsbevarande operationers personals 

handlingar. Säkerhetsrådet begär att alla parter i en konflikt ska rapportera om sexuellt våld som 

begås av civila eller av militärpersonal. Gärningsmännen, menar säkerhetsrådet, ska utredas noga 

och rannsakas i domstol. 

 

I resolution 1889 går säkerhetsrådet ett steg längre och uppmanar generalsekreteraren att hjälpa de 

nationella myndigheterna att stärka rättsstatsprincipen. Medlemsstater ska därför genomföra 

omfattande reformer av sina rättsväsenden i enlighet med internationell rätt i syfte att få förövare av 

sexuellt våld i konflikt inför rätta och se till att de drabbade behandlas med värdighet under hela 

rättsprocessen, skyddas och få upprättelse för deras lidande. I resolution 2106 vänder sig 

säkerhetsrådet också till befintliga sanktionskommittéer för att tillämpa riktade sanktioner mot dem 

som begår sexuellt våld i konflikt. Dessutom väljer säkerhetsrådet att belysa vikten av 

vapenhandelsfördraget och att konventionsstaterna som exporterar vapen måste ”ta hänsyn till 

                                                 
78 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2008, Resolution 1820. 

http://www.peacewomen.org/assets/file/BasicWPSDocs/scr1820english.pdf 
79United Nations. Gender forward looking strategy. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpko-dfs-gender-

strategy.pdf (Hämtad 2018-08-10) 
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risken för täckta konventionella vapen eller föremål som används för att begå eller underlätta 

allvarliga former av könsrelaterat våld eller allvarliga former av våld mot kvinnor och barn”.80 

Det går att konstatera att problemrepresentationen för ansvarsutkrävande kopplas till större 

samhällsmönster och strukturer för att bilda en större uppfattning om problematiken kring 

jämställdhetsintegrering.  

 

4.2. Vilka antaganden ligger till grund för denna problemrepresentation? 
 

4.2.1 Binär & Dikotomier  

 

I resolutionerna finns det en tydlig hierarkis skillnad mellan hur kvinnor och män presenteras. 

Dessa hierarkin bygger på normer. Bacchi menar att det finns en antagen utgångspunkt (norm) som 

möjliggör för uppkomsten av två värden, en omärkt och en märkt som skiljer sig åt eller som står i 

kontrast med varandra. Detta för att visa att den ena, ex. den märkta, är positionerade som den 

opassande och den mindre kvalificerade för att uppfylla normen.81 Det går att konstatera att kvinnor 

är de märkta i resolutionerna. Kvinnor som utgör ena sidan av binärt, värderas som svaga och 

skyddsvärda, medan män på andra sidan beskrivs som starka aktörerna som kan och ska skydda 

kvinnor. Män faller in i det önskvärda värdeomdömet. Det står inte explicit i resolutionerna att män 

ska skydda kvinnor men säkerhetsrådets ansvarsutkrävande från säkerhetsstyrkor, trupper, partner i 

konflikt och stater tyder på att det finns en förutfattad norm som gör dessa priviligierade. 

Resonemanget bygger inte enbart på att dessa oftast går att kopplas till män utan för att ovanstående 

aktörer framhävs i den typiska beskyddarrollen. En beskyddaroll som är väldigt maskulin och som 

har kapaciteten att skydda kvinnor. Normen har därför egenskaper av beskyddarroll, maskulina drag 

eller en stark position i utformningen av politiken. Detta är motsatsen till hur kvinnor beskrivs i 

resolutionerna.  

4.2.2 Nyckelbegrepp  

 

Bacchi menar att diskussionen om jämställdhet är bäst förstådd om man undersöker och förstår 

meningen i dikotomin jämlik/olik. Bacchi menar att det finns en uppfattning om att de som anses 

vara ”jämlika” är likadan på något sätt. Författaren menar att detta inte skulle vara ett problem om 

                                                 
80 Förenta Nationernas säkerhetsråd, 2013, Resolution 2106 
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det fanns en definierad och gemensam grund för denna beskrivning av ”likhet” men i och med att 

det inte finns, har tvister kring jämlikhetens betydelse uppstått.82 När jag undersöker betydelsen av 

vad som anses vara jämlikt respektive annorlunda i resolutionerna finns det ett begrepp som 

ständigt framhävs och tas upp. Det är begreppet ”särskild”. Begreppet används för att illustrera 

varför kvinnor är annorlunda men även, i argument för denna ”särskildhet”, inte kan vara jämlika. 

Det är viktigt att påpeka att denna ”särskildhet” ses som en svaghet och något negativt som behöver 

åtgärdas i resolutionerna. Det går därför att argumentera för att begreppet fungerar förlamande för 

kvinnor eftersom det används i förtryckande syfte (Producerar förtryckt) och underordnar kvinnor 

systematiskt. Det finns flera redogörelser i resolutionerna som förstärker detta. Ett exempelvis är de 

uppmaningarna generalsekreteraren får i resolutionerna, om att lämna material om kvinnors 

”särkskildhet” till bland annat medlemsstater för utbildning. Betydelsen för begreppet här, är att 

alla kvinnor är likadana och har samma slags egenskaper. Det marginaliserar kvinnor. 

Särskildhetens betydelse ger därmed upphov till diskriminering. De facto är att kvinnors så kallade 

svaghet normaliseras vid sådana beskrivningar.  

 

Ovanstående syns särskilt i resolutionerna 1325, 1820 och 1888 när säkerhetsrådet fryser kvinnors 

identitet i ett essentialiskt ideal där alla kvinnor har ett särskilt väsen och att alla behöver därför 

”särskild skydd”. När det gäller hur begreppet förhåller sig till relationen mellan makt och kön 

uttrycks tydligt mäns överordning med den enkla anledningen att de har försprång i möjligheter än 

kvinnor. Bacchi menar att uppmärksammandet av ”lika möjligheter” i diskurs innebär att en 

erkänner den stora roll dessa spelar i utformningen av åsikter om lämpliga sociala relationer. Denna 

ide bygger på att varje individ ska ha samma chanser för att lyckas, under förhållandet att den har 

tillgång till möjligheter.83 Mäns överordning i samband med kvinnors underordning (som 

konsekvens av hur ”särskildhet” implementerats) gör den sociala relationen orättvis och oärlig. I 

övrigt legitimerar begreppet överordning och upprätthåller stereotypa föreställningar om kvinnlig 

natur. Den förstärker helt enkelt maktstrukturen i resolutionerna. Dock får begreppet en annorlunda 

betydelse när säkerhetsrådet i resolution 1889 utförligt definierar ”särskildhet”. Begreppet 

neutraliserar antaganden som ligger till grund för förtrycket när den ex. bryter förståelsen om att 

den enbart kan appliceras och användas på kvinnor. Det går därför att konstatera att det är 

säkerhetsrådet första ärliga försök att börja se kvinnor som jämlika i resolutionerna. 

 

4.2.3 Kategorier 

 

                                                 
82 Ibid sid. 185 
83 Bacchi, Carol. Analysing Policy: What´s the problem represented to be? Första uppl. Australia: Pearson. Sid. 187 
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I resolutionerna används en tydlig kategorisering mellan två grupper där en är kvinnor och barn och 

den andra är parter i konflikt, medlemsstater och fredsbevarande personal. I exempelvis resolution 

1325 beskriver säkerhetsrådet den första kategorin som utsatt och svag tillskillnad för den senare 

kategorin som beskrivs som självständig, betryggande och kvalificerad för att införa ett 

jämställdhetsperspektiv i resolutionerna. (Somliga är antaganden som ligger till grund för 

problemrepresentationen i resolutionerna) Den senare kategorin konkurrera ut kvinnor i 

utformningen av politik när säkerhetsrådet berättigar de makten, på sina villkor, att förstå kvinnor 

och inkludera de i politiken. För exemplifiering uttrycker säkerhetsrådet i 1325 och 1820 att 

medlemsstater ska få material som ska utbilda dem om kvinnor, kvinnors behov och rättigheter 

m.m. Säkerhetsrådet uttrycker att kvinnor är en grupp som behöver en speciell behandling men 

genom material och rätt utbildning kan bli förstådda. Säkerhetsrådet, som jag nämnt i 4.2.2. 

marginaliserar inte enbart alla kvinnor i en skräddarsydd och stereotyp föreställning om kvinnor, 

utan bestämmer också vad och på vilket sätt kvinnors erfarenhet och perspektiv ska integrerats i 

politiken. Det går därför att konstatera att den dominerade kategorin styr utformningen av 

kvinnokategorin. Vilket gör att det inte blir konstigt att den kvinnliga erfarenhet och kvinnors 

synpunkter hålls utanför diskussionen. När den dominerade makten (bestående av män) är den som 

styr hur förståelse för problematiken med jämställdhetsintegrering utformas, bildas det en förståelse 

att makten är centraliserad till männens erfarenhet och att politiken utgår från den. Detta syns i 

exempelvis resolution 1820 när mäns överordning synliggörs ytterligare då säkerhetsrådet tydliggör 

att den dominerande kategorin bestämmer vilka kvinnor och kvinnoorganisation som är lämpliga 

för att samråda med.  

 

Ovanstående exempel medför en förståelse att den dominerande kategorin bestämmer på vilka 

villkor kvinnor för delta i politiken. För illustration väljer säkerhetsrådet att inkludera nya aktörer i 

utformningen av den dominerande kategorin. Till en början och i exempelvis resolution 1325 och 

1820 specificerar inte säkerhetsrådet vilka aktörer ansvar tillfaller. Denna bilden av aktörer 

förtydligas och tar en annan form i resolution 1888 när säkerhetsrådet vänder sig till nationella, 

lokala och religiösa ledare i konfliktdrabbade samhällen för att tilldela ansvar för skyddet av 

kvinnor. I resolution 1888 framställer säkerhetsrådet aktörer som civila och militära ledare. De 

framställs som ansvarsskyldiga eftersom de har makt i samhället. Säkerhetsrådet menar att de har 

ledningsansvar och ska använda sin styrka till att förhindra sexuellt våld. Det finns en tydlig 

upplysning maskulinitetsideal i beskrivningen som passar in i den dominerad kategorins 

egenskaper. Kvinnor exkluderas automatiskt från denna redogörelse trots att säkerhetsrådet bryter 

ett maktförhållande som existerar mellan aktörer på den internationella arenan. Anledningen beror 

på att kvinnor är för fixerade i kategorin, som svaga och skyddsvärda att de inte ges chansen att 
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synas som aktörer. Det går därför att påpeka att trots att det sker en decentralisering av makt och en 

specificering av aktörer, hålls makten till den dominerande kategorin och till män. Dock går det att 

påstå att antagandet som berättigar kategorin börja förändras i resolution 1889 när kvinnor tilldelas 

ansvar för att ta kontroll över sina egna situationer, skydd och utsatthet. Det finns en attityd i 

resolution 1189 och 2106 som vill förstärka kvinnors bemyndigande och egenmakt. Säkerhetsrådet 

uttrycker ett intresse för att göra kvinnor till aktörer och ger större makt samt utrymme till 

kvinnorättsorganisationer för att kunna implementera och utveckla detta. Detta gör att placering av 

kön, man/kvinna, i kategoriseringar försvåras. 

 

4.3 Vad problematiseras inte i denna framställning av problem? 

 

4.3.1 Könsmaktsordning 

 

Det som lämnas oproblematiskt i alla resolutioner är fastlåsningen av kvinnors identitet till 

bestämda positioner och speciella egenskaper. Det som bör kritiseras är varför säkerhetsrådet skiljer 

på kön genom att utesluta kvinnor från den allmänna och gemensamma bilden av jämställdhet (som 

automatiskt förfaller män) i utformningen av politik. Det oproblematiska i detta blir att 

jämställdhetsintegrering anses utgöra en metod enbart utvecklat, som åtgärd, för kvinnor. Det med 

en förståelse att felet ligger hos kvinnor. Istället för att se politik som förtryckande, producerar 

säkerhetsrådet en manlig överordning som legitimeras för att ”åtgärda” dessa fel. Det som lämnas 

oförsedd är den manliga överordningen som producerar och utvecklar jämställdhetsintegrering på 

sitt sätt, sina villkor och med en manlig erfarenhet i grund. Just detta syns i resolution 1889 när 

säkerhetsrådet omdefinierar kvinnors ”särskilda behov”. Denna omdefiniering visar att dessa behov 

egentligen inte gör kvinnor annorlunda, avvikande eller som en egen utesluten kategori av individer 

utan är behov som kan kopplas till vilken människa, oavsett kön.  Det som lämnas oproblematiskt 

och värt kritiken är varför säkerhetsrådet ständigt har använt ”Särskildhet” för att stigmatisera och 

generalisera kvinnor i resolutionerna. Framställning av behoven som hälsovårdstjänster, psykisk 

ohälsa, fysisk säkerhet m.m. är i grund och botten varje människas behov i nöd och under 

omständigheter av krig. Mäns styrning av politik, på deras villkor, syns därför i hur begreppet 

”särskild” har använts och utvecklats i resolutionerna. 

 

I ytterligare demonstration om vad som inte problematiseras är säkerhetsrådets framställning av 

kvinnor som de enda existerande offren av sexuellt våld. Denna förståelse begränsar förståelsen för 

det sexuella våldet. Säkerhetsrådet fastlåser ytterligare ett begrepp till att enbart betyda ”kvinna” 
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och som endast påverkar kvinnor. Detta exkluderar per automatik andra mönster och aktörer i 

resolutionerna. Det som bör kritiseras är varför säkerhetsrådet begränsar förståelsen för sexuellt 

våld till bestämda subjektspositioner, tid och plats.  Resolution 2106 är ett tydligt exempel på 

begränsningar trots att män för första gången inkluderas i debatten om sexuellt våld. För 

exemplifiering och det som lämnas oproblematiskt är att när män ska inkluderas i förståelsen av 

sexuellt våld och jämställdhetsintegreringen beskrivs de som offer, traumatiserade och framställs 

som en svag grupp. Med andra ord inkluderar säkerhetsrådet enbart de utsatta männen i arbetet för 

jämställdhetsintegrering. Det som inte problematiseras är fastlåsning av jämställdhetsintegrering till 

en kategori av människor som är förtryckta eller blir förtryckta. Det som är värt att ifrågasätta är 

varför män inte inkluderas i debatten utan att det sker en förminskning av deras karaktär.   

 

4.3.2. Kvinnodeltagande 

 

Det går att fastställa att i alla resolutioner klargör säkerhetsrådet en brist på kvinnor i politiken och 

redogör för att det är en av de största anledningarna till varför jämställdhet inte uppnås. Till en 

början, särskilt i resolutionerna 1325, 1820 och 1888, redogör inte säkerhetsrådet i någon större 

omfattning varför kvinnors deltagande behövs eller varför det är viktigt. Kvinnors deltagande må ha 

framställts ytterst viktigt i nämnda resolutioner då det välkomnats, värderats och uttrycks ytterst 

önskvärt men har gång på gång formulerats som en lösning till problematiken som hotar säkerheten, 

försoningen och freden. Det som lämnas oproblematiskt är att deltagandet uppfattas som 

nödvändigt bara för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Deltagandet beskrivs inte i 

egenform, som en självklarhet, då det är en oundviklig faktur för integrering av jämställdhet i 

politiken. Säkerhetsrådet redogör ständigt för att deltagande är ett hjälpmedel, eller bidrag, för att 

lösa och hantera konflikt. Det bildar en uppfattning av att säkerhetsrådet pliktskyldigt involverar 

kvinnor. Kritik riktas därmed till att säkerhetsrådet antar sig lösa problematiken med förtryck 

genom att inkludera några kvinnor i arbetet.  

 

Det som även lämnas utan att problematiseras är säkerhetsrådet bekymmer angående den brist som 

råder gällande kvinnors deltagande i konflikthantering, fredsbyggnad och generellt i utformningen 

av politik på den internationella arenan. Säkerhetsrådet riktar den och fastlåser kvinnors 

handlingsutrymme och det existerande kvinnliga engagemanget till att enbart användas för att 

hjälpa drabbade kvinnor. I exempel i resolution 1888 uttrycker säkerhetsrådet att kvinnor ska känna 

sig extra trygga med andra kvinnor. Kritiken riktar sig till de villkor som existerar för kvinnors 

deltagande och att kvinnor utesluts i övriga delar av det operationella och verkställande arbetet. Det 

som lämnas utan frågesättning är att säkerhetsrådet uppmanar drabbade kvinnor att känna sig extra 
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trygga med kvinnor. Indirekt tyder säkerhetsrådet på att män har egenskaper som hotfulla och värda 

att ta avstånd från. Formuleringen i sig, är bekymmersam eftersom det applicerar en essentialistisk 

syn på män som framhäver att det är enbart kvinnor som har empati, känslor och som kan utstråla 

trygghet.  

4.3.3 Ansvarsutkrävande 

 

I alla resolutioner redogör säkerhetsrådet för att aktörer brister i ansvarstagande eftersom det inte 

råder nolltolerans av sexuellt våld (hos bland annat FN:s personal) och för den utbredda 

straffriheten som råder. Det är just denna återkommande redogörelse för maktmissbruk med 

anledning för ansvar i resolutionerna som lämnas utan reflektion trots att säkerhetsrådet ständigt 

markerar att detta sker i resolutionerna. I exempelvis resolutionerna 1820 och 1888 kräver 

säkerhetsrådet att det ska finnas full insyn på fredsbevarande personal. I resolution 1888 tillsätter 

säkerhetsrådet WPA för att utbilda om skyddet av kvinnor för FN:s fredsbevarande personal. I 

resolution 1889 och 2106 upplyser dessutom säkerhetsrådet om att en striktare form av 

övervakning, ansvarsutkrävande och sanktioner behöv. Somliga exempel tyder på att 

medlemsstater, FN:s personal och generellt de involverade i arbetet för jämställdhetsintegrering inte 

utför sitt arbete korrekt.  Säkerhetsrådet uttrycker inte enbart ständigt i resolutionerna att 

maktmissbruk sker från FN:s fredsbevarande personal utan faktumet är att de tydligt beskrivs som 

bidragande till våldet mot kvinnor. Däremot, och det som lämnas till största del utan att 

problematiseras är att säkerhetsrådet ändå gång på gång väljer att lägga skyddet av kvinnor som 

huvudansvar för dem.  

 

Vad som lämnas därutöver utan vidare frågesättning är att säkerhetsrådet försöker åtgärda 

maktmissbruket genom att utdela resurser i form av exempelvis ökad mängd lämplig utbildning. 

Det finns en ständig attityd och förväntan i resolutionerna som inte ger upp på FN:s personal och 

som hoppas på en förbättring på deras handlingar. Denna attityd finns inte för andra personer 

utanför organisationens ramar. Det oproblematiska i detta är att det framhäver en stor skillnad till 

hur säkerhetsrådet går tillväga med både straffriheten och åtgärden av den beroende på i vilken 

grupp de aktörerna som utför sexuellt våld hamnar i. För personer inom FN, eller som har en 

koppling till den, beskrivs de som okunniga och omedvetna om vilka konsekvenser deras 

handlingar av sexuellt våld medför. De kan helt enkelt förbättras och utvecklas ifrån att utföra 

sexuellt våld. 
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4.4. Vilka effekter produceras av denna framställning av problem? 

 

4.4.1. Diskursiva effekter 

 

Det finns begränsningar på kvinnors utformning av politik i resolutioner. Det betyder att det finns 

begränsningar och brist på den kvinnliga erfarenheten och på kvinnors synpunkter i utformning av 

jämställdhetsintegrering. I resolution 1325, 1820 och 1888 framför säkerhetsrådet tydligt att det 

krävs en särskild politik för att kunna handskas med problematiken gällande kvinnor. 

Säkerhetsrådet inkluderar till sin beskrivning att män är de som är i kontroll för skyddet av kvinnor 

och de som ansvarar för att implementera ett kvinnoperspektiv i politiken. Detta producerar 

effekten att män är de oberörda som inte går att förknippa med jämställdhetsintegrering men som är 

huvudaktörer som ansvarar för att utforma politiken för den. Det begränsar jämställdhetsintegrering 

till att endast betyda kvinna och producerar effekten att strategin är huvudsakligen en åtgärd för de 

svaga, utsatta och de avvikande. En strategi för de som faller utanför diskussionen om fred och 

säkerhet. Det råder därför en underförstådd begränsning som menar på att den dominerande 

kategorin, män, är de som bestämmer kvinnors tillåtna handlingsutrymme, i vilken grad kvinnor får 

medverka och för vilket syfte i utformningen av fred och säkerhet. Detta syns i exempelvis 

problemrepresentationen om att kvinnors syfte enbart är för att uppnå fred. Men också i 

redogörelsen om att kvinnodeltagandet är frånvarande från diskussionen om politik och att när den 

väl inkluderas är den utanför det verkställande och operativa arbete, som bland annat ett redskap för 

att nå ut till andra kvinnor i konflikt. För ytterligare redogörelse är kvinnors deltagande fastlåst och 

riktad enbart för drabbade kvinnor. Effekten som produceras är att säkerhetsrådet tilldelar och 

kategoriserar arbetsuppgifterna beroende på kön och makt i utformningen av politik. Säkerhetsrådet 

förstärker den normativa positionen, som därmed kan bara uppfyllas genom män, i arbetet för 

jämställdhetsintegrering. Den manliga överordningen fastlåser kvinnors handlingsmöjligheter i 

underläge. Vilket bidrar till förstärkning av den rådande hierarki mellan män och kvinnor där 

kvinnor hamnar längst ner på skalan. Effekter som produceras är att kvinnor är de enda som tycks 

ha kön i problemrepresentationen för jämställdhetsintegrering.  

 

Det går att argumentera för att det råder en motsägelsefull och tvistad mening om de bestämda 

begränsningarna i resolutionerna 1888, 1889 och 2106. Samtidigt som säkerhetsrådet i resolution 

1888 beskriver kvinnor som en utesluten, främmande och till och med opassande grupp för att delta 

i politiken klargör säkerhetsrådet sin strävan att försöka förstå och anpassa sig till det kvinnliga 

perspektivet så att den kan inkluderas i debatten. Det synliggörs när säkerhetsrådet utsätter OSAGI, 

WPA och kvinnoorganisationer samt konfliktdrabbade lokala kvinnor för att utveckla jämställdhet 
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på den internationella arenan. Det går därför att konstatera att säkerhetsrådet vill beakta den 

kvinnliga erfarenheten och visar vilja samt ansträngning för att ta bort begränsningarna.  Resolution 

2106 är den som framhävt detta mest och den som visat mest engagemang till att bryta kvinnors 

begränsningar. Resolutionen problematiserar begränsningarna och hinder som bromsar främjandet 

av kvinnoperspektivet, vilket bryter ett förhållande mellan kvinnor och män. Det går att mena att 

det är första gången kvinnors deltagande inte används som verktyg för att enbart uppfylla eller 

komplettera jämställdhetsintegreringen. Ansvar och aktörskap tilldelas kvinnor i flera punkter i 

resolutionen vilket producerar effekten att det inte finns villkor för kvinnors deltagande i 

konflikthantering och fredsbyggandet. Effekterna som produceras är att kvinnor kan vara i ett 

oberoende socialt förhållande till män. 

 

4.4.2 Subjekteffekter 

 

Säkerhetsrådet applicering av begreppet ”särskild” när den beskriver kvinnor medför en uppfattning 

att det är kvinnor som ansvara för den icke fullbordade jämställdhetsintegrering. Säkerhetsrådets 

åtgärder och mäns ansvarstagande för att lösa problematiken utstrålar välvillighet och att den 

dominerande gruppen hyser en stor medkänsla för frågan om jämställdhetsintegrering. Detta 

upprätthåller undermedvetet existerande maktrelationer. I sådana subjektspositioner uppfattar 

kvinnor sig som underordnade och som inte tillräckliga att delta i konflikthantering och 

fredsförebyggandet. Subjekteffekterna blir därför att kvinnor aldrig ser sig som fullbordade aktörer 

och tillräckligt bemyndigade för att driva frågor som påverkar dem själva. Subjekteffekter förblir att 

män kommer representera kvinnor i frågor som berör dem. Kvinnor blir inte heller självständiga 

aktörer när ansvarsutkrävandet ständigt förpliktas män. Framställning av ansvarsutkrävande i 

resolutionerna måste förstås till produktionen av identitet. När kvinnor hamnar i positioner som 

offer, som skyddsvärda och sårbara subjekt där mannen ska ”rädda” dem, bidrar det till att kvinnor 

fastlåser sig själva. Det blir en determinerad och självklar verklighet för kvinnor. När kvinnor 

accepterar sig själva som offer tas heller inte kvinnodeltagandet och kvinnors medverkande i politik 

seriöst. Subjekteffekter blir att kvinnors röster förblir ohörda. Dessutom fungerar denna fastlåsning 

av identitet att andra subjektdefinitioner inte framhävs. 

 

Däremot är det värt att nämna att förändring i subjekteffekter börjar ske i säkerhetsrådet senare 

resolutioner. När säkerhetsrådet exemplifierar vad de avser med den ”särskildhet” de definierat 

kvinnor med, bryts den avvikande beskrivningen som underordnat kvinnor och lämnat de utanför 

diskussionen om säkerhet och fred. Subjekteffekter förstås delvis annorlunda och frigör kvinnor 

från att tro att de har egenskaper av särskild eller svag sort. Säkerhetsrådet redogör även för en mer 
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detaljerad uppfattning om svårigheter med jämställdhetsintegrering när kvinnors frånvaro 

problematiseras. Det genom att lyfta fram nya aspekter som försvårat närvaron och som bland annat 

är i form av ökning i extremistisk syn, brist på tillgång till utbildning och socioekonomiska faktorer 

m.m. Subjekteffekter blir att kvinnor blir upplysta att det finns större mönster och underliggande 

strukturer som medfört förtryck mot dem än att de själva har egenskaper (som egenskapen svag) för 

att legitimera förtryck. Dock är det diskutabelt om subjekteffekter förändras när säkerhetsrådet 

inkluderar män för förståelse av sexuellt våld och kvinnors utsatthet. Sexuellt våld har i alla 

resolutioner använts för att förminska och måla upp kvinnor som avvikande, svaga och någonting 

som bör vara skamligt för kvinnor. När säkerhetsrådet inkluderar män, inkluderar den enbart de 

som passar in i kategorin svag, d.v.s. inte alla män. Subjekteffekter för dessa män blir så som det 

alltid har varit för kvinnorna, ett avvikande från det normala och ett uteslutande från det naturliga. 

Effekterna som produceras i allmänhet är att jämställdhetsintegreringen är ett begrepp som berör 

vissa och utesluter andra. Det, som nämnts innan, upprätthåller en könsmaktsordning i 

utformningen i sig.  

 

4.4.3 Upplevda effekter 

 

Problemrepresentationen för sexuellt våld är den som kan påverka människoliv mest. Förutom att 

de upplevda effekter av sexuellt våld påverkar direkt kvinnors deltagande och kvinnors utveckling 

redogör säkerhetsrådet för ihållande hinder och spridning av sjukdomar som HIV och AIDS. Dessa 

sjukdomar är ett direkt hot mot människors liv. Sexuellt våld berövar inte enbart kvinnors 

mänskliga rättigheter, som rätten till ens kropp, utan förstör alla möjligheter för kvinnor till att 

utvecklas och leva ett normalt liv. Det berövar rätten till förbättrad hälsa, produktivitet, utveckling, 

fattighetsbekämpning och möjligheter till utbildning. Sexuellt våld tar med andra ord allt som hade 

bidragit för att uppnå en jämställd värld. Dessvärre, i alla resolutioner, är 

ansvarsutkrävandeproblemet det som minst utvecklats i förståelse för jämställdhetsintegrering. De 

rådande sexuella övergrepp som görs av FN:s fredsbevarande personal och de ständiga 

upplysningarna om maktmissbruk producerar effekten att ansvarsutkrävande har en lång väg kvar i 

arbetet för jämställdhetsintegrering. Däremot inkluderar säkerhetsrådet, i senare resolutioner, andra 

aspekter för ansvarsutkrävande som indirekt kan ha konsekvenser på arbetet och bekämpandet av 

sexuellt våld. Ett exempelvis är vapen. I resolution 2106 påpekar säkerhetsrådet att parterna 

involverade i politik ska agera varsamt till vapenföredraget. Säkerhetsrådet upplyser om 

konsekvenserna för vapen och vapens direkta hot mot människor.  
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5. Slutsats 

 

 

Genom att studera problemrepresentationen för jämställdhetsintegrering i resolutionerna, har jag 

fått en bild på kvinnors möjligheter och begränsningar. Kvinnor har ständigt fastlåsts i 

subjektspositioner av underlägsenhet, blivit kategoriserade och blivit mellan raderna beskrivna som 

svaga och skyddsvärda i resolutionerna. Dessa formuleringar har bekräftat och normaliserat ideal 

som försvårat jämställdhetsintegreringen. Kön har spelat roll i säkerhetsrådets resolutioner och 

bidragit till att förstärka normer om maskulinitet och mäns aggressivitet samtidigt som det förstärkt 

ideal om kvinnors skörhet och ömhet. Slutsatsen förblir att dessa normer är de som finns 

traditionellt konstruerade och det är dem som försvårat arbetet för jämställdhetsintegrering. Det går 

även att påstå att även om fokus borde ha varit på kvinnor i resolutionerna har män haft flera och 

t.o.m. större roller i exempelvis resolutionerna 1820 och 1888. Jag påstår inte att resolutioner som 

1325, 1820 och 1888 inte har utvecklat arbetet för jämställdhetsintegreringen men jag kan å andra 

sidan påstå att mycket av hur kvinnor beskrivits har haft bakslag i förståelse för 

jämställdhetsintegrering. För illustration har kvinnor i nästan alla resolutioner, förutom att blivit 

ständigt nämnda och definierade med ”särskilda”, betraktas som offer istället för rationella aktörer. 

Det har illustrerat kvinnor och deras deltagande som opassande för att delta i den globala 

säkerhetspolitikens utformning. 

 

Jämställdhetsintegrering har dessutom i flera sammanhang i min studie blivit översatt till att endast 

betyda kvinna, där mannen har blivit exkluderad från debatten. Att jämställdhetsintegrering lyfter 

och fokuserar på kvinnor kan vara ett bra sätt för att synliggöra kvinnor, deras orättvisor och 

problematik men samtidigt blir det lätt hänt att det osynliggör män. Att män är utanför diskussionen 

innebär ett förstärkande av maskulinitetsidealet, rådande könsmaktsordning och kvinnor 

underlägsenhet. Män integreras inte som en existerande maktrelation utan behåller sin traditionella, 

historiska och politiska plats. Detta utan att ifrågasättas. Normalisering fortsätter och makten blir 

oförändrad. Dock går det att argumentera att problemrepresentationen i form av könsmaktsordning, 

kvinnodeltagande och ansvarsutkrävande börjar ta andra former i de senare resolutionerna 1889 och 

2106. Kvinnor frigörs från flera beskrivningar som begränsar deras handlingsutrymme och börjar 

framställas som bland annat aktörer. Detta gäller mestadels könsmaktsordning och 

kvinnodeltagandet eftersom ansvarsutkrävandet är den som minst förändrats i resolutionerna. Detta 

särskilt när det gäller maktmissbruk som till och med resolution 2106 framstod som en av de största 

begränsningar för jämställdhetsintegrering.  

 



 

 41 

I de senare resolutionerna syns en tydlig utveckling av kvinnors möjligheter för att delta som 

jämlika i diskussionen om fred och säkerhet. Däremot och även om jag kan argumentera att för 

varje resolution som stiftas har säkerhetsrådet försökt utveckla kvinnors handlingsutrymme, 

aktörskap och bemyndigade i förståelsen för jämställdhetsintegrering, saknas fortfarande män i 

utformningen av den. Det är därför inte helt omöjligt att resolutionerna framöver inkluderar män i 

förståelse av jämställdhetsintegrering eller som en central del av den. Det hade därför varit 

intressant med framtida forskning som undersöker mäns roll för förståelse av 

jämställdhetsintegrering.  
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6. Avslutande reflektion 
 

I helhet är det viktigt att upplysa att jämställdhetsintegrering i områden fred och säkerhet är ett 

relativt nytt ämne för säkerhetsrådet, för internationella relationer och i den internationella arenan. 

Det borde därför inte heller vara konstigt att det finns brister i resolutionerna för förståelsen av 

jämställdhetsintegrering. Detta särskilt i de första resolutionerna. Dock, utan att ha varit min avsikt, 

har jag kommit i underfund med att det håller på att ske en förändring i utveckling av 

jämställdhetsintegrering. Jag vågar inte påstå att förändringen är tillräcklig för att åstadkomma den 

önskvärda samhällsförändringen för att uppfylla agenda 2030. Däremot kan jag påstå att arbetet för 

att uppfylla målet med att uppnå jämställdhet går framåt. Det betyder att det finns potential mot en 

hållbarutveckling. Jag har även kommit i underfund med att jämställdhetsintegrering är en känslig 

och komplicerad strategi. Det eftersom det finns politiska rotade principer och riktlinjer på den 

internationella arenan som automatiskt försvårar arbetet med jämställdhetsintegreringen. Jag syftar 

inte enbart på fallerande statsskick som måste bekämpas och bearbetas för att 

jämställdhetsintegrering ska vara möjligt, utan på den politiska komplexitet som ligger i 

säkerhetsrådets allt för diplomatiska men strikta språk. Detta samtidigt som säkerhetsrådets försök 

att inte trampa sina medlemsstater på tårna. För illustration fastställer säkerhetsrådet att sexuellt 

våld är ett krigsbrott, pekar ut parter och brister som försvårar arbetet för jämställdhet och hotar 

med sanktioner så kan säkerhetsrådet i en avslutande mening redogöra för respekten av staters 

suveränitet. Det visar hur komplex politik är på den internationella arenan och vad det innebär för 

säkerhetsrådet att vara en del av en mellanstatlig organisation. Däremot det som är självklart är att 

hur mycket än säkerhetsrådet försöker att integrera ett jämställdhetsperspektiv, utan stater som 

aktiva aktörer, kommer inte arbetet för jämställdhet att gå framåt.  

 

Det är värt att nämna att denna undersökning inte går att generalisera jämställdhetsintegrering till hur 

FN allmänt uttrycker jämställdhetsintegrering eller hur jämställdhetsintegrering uttrycks generellt på 

den internationella arenan. Dock bör denna undersökning ge oss en bild på hur 

jämställdhetsintegrering uttrycks i ämnen som berör kvinnor, fred och säkerhet. Det är utan tvekan 

att jämställdhetsintegrering går att undersökas på annat sätt hos FN men jag hoppas att jag genom 

min fokus på problemrepresentation som könsmaktsordning, kvinnodeltagande och 

ansvarsutkrävande har illustrerat grundstenarna för jämställdhetsintegrering och hur dessa behandlats 

i debatten om fred och säkerhet.   
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