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Abstract

In today's  conflicts  women are especially exposed. The UNSC-resolution 1325 

recognises this and also that women’s participation in the process of establishing a 

stable peace, is crucial. Despite an increasing awareness of the resolution and its 

importance,  the  implementation  is  lagging  behind  and  women  are  continually 

under-represented.  Thus  this  thesis  aims  at  analysing  the  implementation  of 

resolution  1325,  focusing  on  one  of  its  main  objectives:  increasing  female 

participation and influence in peace-processes. The study departs in Sweden's plan 

of action.  The research also aims to, within a normative framework, stress the 

importance  of  female  participation.  From  a  gender  perspective  the  research 

emanates from theories on implementation, power and female participation and 

representation. First, the thesis has shown that female participation is important 

because of women’s special experiences from conflict and their often particular 

and  common  political  interests.  Furthermore,  their  participation  is  essential  in 

order  to  grasp all  sides  of  a  conflict.  Second,  the research  has  found that  the 

implementation falls short in recognising local priorities; and so far, few explicit 

suggestions on  how women can influence have been made.  Also,  the working 

guidelines  remain  unclear.  The study is  mainly  based  on interviews  with  key 

persons in the Swedish implementation of resolution 1325. 
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1 Inledning

”Vi kan prata, prata, prata - men ingen lyssnar på oss.” Detta citat kommer från en 

kongolesisk kvinna ur Marika Griehsels  dokumentärfilm  Kvinnornas Krig  från 

2010.  Filmen  är  gjord  på  uppdrag  av  organisationen  Kvinna  till  Kvinna,  och 

handlar om våldtagna kvinnor i konfliktområden (Internet 1 – Kvinna till Kvinna). 

 I  dagens  krig  är  det  framför  allt  civilbefolkningen  som  faller  offer 

(Wallström, studentafton, 2011-05-26), och kvinnorna är den grupp som oftast är 

mest  utsatt.  Därför  finns  det  ett  speciellt  behov  av  riktlinjer  för  att  hantera 

konsekvenserna i dessa typer av konflikter. 

I  oktober  år  2000  antog  FN:s  säkerhetsråd  enhälligt  resolution  1325. 

Resolutionen var en markering från FN om att kvinnors deltagande och inflytande 

i fredsprocesser ska öka. Resolution 1325 identifierar kvinnors viktiga roll i alla 

aspekter av fredsprocesser, och betonar vikten av att kvinnor finns representerade 

som  aktörer  i  världssamfundets  fredsinsatser.  Resolutionen  framhåller  även 

kvinnor och flickors utsatthet i konflikter, och kräver ökat skydd för dem (Internet 

2 -Regeringens hemsida).  Att  värna om kvinnors åsikter  och deltagande borde 

därför  vara  något  eftersträvansvärt.  Frågor  som behandlar  kvinnors  deltagande 

och  inflytande  har  länge  diskuterats  inom  FN.  Trots  detta  är  kvinnor  ofta 

fortfarande exkluderade i fredsskapande och konfliktförebyggande insatser, och 

deras kompetens tillvaratas sällan (Internet 2:4 – Regeringens hemsida). 

Föreliggande uppsats ämnar att, med utgångspunkt i ett urval av teorier, mer 

generellt värdera vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser. Därefter kommer 

jag  främst  att  utifrån  intervjuer,  undersöka  den  svenska  implementeringen  av 

resolution 1325. 

1.1 Problemformulering

Kvinnor och män påverkas olika av krig, vilket genererar olika erfarenheter från 

en konflikt. Sedan resolution 1325 antogs har ett antal länder utarbetat nationella 
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handlingsplaner  för  att  implementera  resolutionen.  Medvetenheten  om  hur 

könsroller kan påverka ojämlikheter i konflikt har förbättrats, och förståelsen för 

kvinnors  och mäns  situation  i  krig  ökat.  Trots  detta  brister  världssamfundet  i 

kunskap om hur kvinnors och mäns  skilda situationer i konflikt kan inverka på 

fredsarbetet (Internet 3:xiii – Olsson, Louise).  

Nyheter  från  det  konfliktdrabbade  Libyen  rapporterar  om  att  kvinnor 

exkluderas när oppositionen nu bildar regering. Detta trots att  kvinnorna sedan 

revolutionens  början  har  spelat  en  avgörande  roll.  Nu  riskeras  de  senaste 

decenniernas, om än blygsamma, framsteg för kvinnors rättigheter i Libyen att gå 

förlorade (Dagens Nyheter 2011-1).

Löften från FN att verka för att inkludera kvinnoorganisationer och säkerställa 

kvinnors deltagande i fredsprocesser har hittills till  stor del endast varit tomma 

ord,  och  världssamfundet  efterfrågar  fortfarande  mer  bevis  på  att  kvinnors 

deltagande faktiskt bidrar i fredsprocesser (Anderlini, 2007:2,3). Därför anser jag 

att  det  är  betydelsefullt  att  lyfta  fram  varför  kvinnors  representation  och 

deltagande  i  fredsprocesser  är  viktig.  Enligt  min  mening  rymmer  ett  utav 

resolutionens  grundantaganden  –  att  kvinnors  deltagande  är  centralt  i  en 

fredsprocess – en värdering. Följaktligen kommer undersökningen att utifrån ett 

urval av teorier argumentera för att kvinnor bör delta i fredsprocesser och att deras 

inflytande är önskvärt. Jag kommer alltså, utifrån ett  normativt  perspektiv, att i 

min  första  frågeställning  undersöka  varför  kvinnors  deltagande  är  viktigt. Jag 

anser att jag genom att besvara den normativa frågeställningen understryker dels 

vikten  av  resolution  1325,  och  dels  relevansen  av  min  egen  undersökning  av 

implementeringen av 1325.  

Den tidigare forskningen på området påvisar, trots nationella ansträngningar 

från  FN:s  medlemsländer  och  en  ökad  medvetenhet  om  resolution  1325,  att 

kvinnor  fortsatt  exkluderas  i  fredsprocesser  (Internet  4  -  Kvinna  till  Kvinna). 

Anderlini menar att problemen ofta grundar sig i ineffektiv implementering och 

bristfällig politisk vilja (Anderlini 2007:4). På grund av detta anser jag att det är 

intressant att undersöka genomförandet av 1325 närmare, och söka orsaker och 

förklaringar  till  den  problematik  som fortfarande  existerar.  Min  undersökning 

utgör således ett fall av implementering, med fokus på ett av resolution 1325:s 

mål; att öka kvinnligt inflytande och deltagande i fredsprocesser.
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1.2 Syfte 

Studien har två huvudsyften. Dels, genom att anta en normativ ansats, undersöka 

varför  kvinnors  deltagande  och  inflytande  i  fredsprocesser  är  viktigt,  dels  att 

analysera  den  svenska  implementeringen  av  FN-resolution  1325,  och  med 

utgångspunkt i den svenska implementeringen, undersöka kvinnors inflytande i 

fredsprocesser. Jag kommer att utifrån intervjuer och tidigare forskning identifiera 

och diskutera faktorer som påverkar kvinnors inflytande och deltagande. 

1.3 Frågeställningar 

• Varför är kvinnors deltagande i fredsprocesser viktigt? 

• Hur har Sverige implementerat 1325, och har det uppstått  några svårigheter i  

genomförandet? 

• Har  resolutions  mål  att  öka  kvinnors  deltagande  varit  problematiskt  att  

genomföra? I sådant fall varför, och hur kan detta åtgärdas? 

1.4 Avgränsning 

Min utgångspunkt är att undersöka implementeringen av FN-resolution 1325. De 

resolutioner  som  har  följt  denna  kommer  att  omnämnas  men  inte  granskas 

närmare.  Resolution  1325  har  två  huvudområden;  kvinnors  deltagande  i  

fredsprocesser och kvinnor och flickors säkerhet i konfliktområden. Min uppsats 

kommer att fokusera på det första området. 

Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka implementeringsprocessen ur 

ett svenskt perspektiv och kommer således inte att fördjupa mig i FN:s eller något 

av de andra medlemsländernas nationella handlingsplaner. Eftersom den svenska 

handlingsplanen var en utav de första att antas och den utgår från de mål som FN 
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har satt upp, anser jag att,  utifrån syftet med denna uppsats, den är lämplig att 

undersöka. 

Jag har inte för avsikt att generalisera. Jag anser att resolution 1325 är unik 

och att det därför kan vara svårt att applicera resultaten av denna undersökning i 

andra fall, framför allt med anledning av den speciella kontext som resolutionen 

verkar  i.  Däremot  anser  jag  att  mina  resultat  och  de  diskussioner  jag  för  är 

relevanta i andra sammanhang där kvinnors ställning i samhället diskuteras. 

1.5 Disposition

Jag kommer först att redogöra för hur jag metodologiskt skall gå tillväga för att 

besvara  mina  frågeställningar.  I  metodkapitlet  kommer  jag  att  diskutera  och 

reflektera över intervjusituationen och den normativa metoden. Därefter följer en 

bakgrundsdel  om resolution  1325, samt  en redogörelse för  grundpelarna i  den 

svenska handlingsplanen. Kapitel fyra utgör mitt analytiska ramverk. De teorier 

som här presenteras har utgjort underlaget i mina intervjuer, och används i den 

normativa delen samt i analysen av mitt empiriska material. Nästa avsnitt, kapitel 

fem,  är resultatdelen.  Här diskuterar  jag resultaten  utifrån intervjuerna och det 

analytiska ramverket. I sista kapitlet summerar jag min undersökning och mina 

resultat, samt presenterar mina slutsatser. Detta avsnitt avslutas med en diskussion 

om framtida forskning där jag resonerar kring vad jag, utifrån mina resultat, anser 

relevant att forska vidare inom. 
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2 Metod och material 

Uppsatsen utgör en kvalitativ undersökning av teorier och rådande forskning på 

området kvinnligt deltagande i fredsprocesser, samt en kvalitativ undersökning av 

den svenska implementeringen av resolution 1325. Via intervjuer kommer jag att 

ta  del  av  åsikter  och  beskrivningar  av  processen,  samt  olika  synvinklar  på 

kvinnors  deltagande  i  fredsprocesser.  I  min  första  frågeställning  har  jag  en 

normativ  och  värderande  ansats.  I  de  två  följande  frågeställningarna  är  min 

ambition att finna orsaker och förklaringar till de svårigheter i implementeringen 

som kan ha uppstått. 

Utöver intervjumaterialet kommer jag att använda  mig av befintliga källor, 

som  regeringens  handlingsplan  för  1325,  FN-resolution  1325  och  relevant 

litteratur och tidigare forskning på området. 

2.1 Att beskriva, förklara och värdera 

Denna studie har både ett  beskrivande,  förklarande och värderande syfte.  Som 

Teorell och Svensson nämner i sin bok, är syftet  att beskriva en grundläggande 

förutsättning för både normativa och förklarande frågeställningar (Teorell et al., 

2007:23). I bakgrundsdelen valt att beskriva uppkomsten av resolution 1325 och 

den svenska handlingsplanens  utformning.  Därefter  ämnar  jag att  använda det 

analytiska  ramverket  och  intervjumaterialet  för  att  förklara 

implementeringsprocessen och dess eventuella  svårigheter.  Genom att  beskriva 

och  problematisera  det  kvinnliga  inflytandet  i  fredsprocesser,  inom ramen  för 

resolution  1325,  hoppas  jag  komma  närmare  en  förklaring  till  varför  kvinnor 

fortfarande  är  underrepresenterade.  Denna  del  av  uppsatsen  utgör  en 

orsaksanalys.  Detta  innebär  att  jag,  med  utgångspunkt  i  mina  intervjuer  och 
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teorier,  kommer  att  diskutera  orsaker  till  de  problem  som  har  uppstått  i 

implementeringen (Teorell et al., 2007:27).

Min tredje frågeställning har en normativ ansats. Björn Badersten menar att 

”Normativa resonemang i samhällsfrågor handlar om att värdera saker och ting i 

ljuset  av  vad  som är  önskvärt”  (Badersten,  2006:107).  I  detta  avsnitt  är  min 

ambition att  värdera  och argumentera för kvinnors deltagande i fredsprocesser 

och varför detta är viktigt och önskvärt. 

2.2 Normativ metod 

I besvarandet av min första frågeställning antas en värderande, normativ ansats. 

Ambitionen  är  att  ta  ställning  till  varför  kvinnor  borde  vara  delaktiga  i 

fredsprocesser, och om kvinnors deltagande i fredsprocesser är  önskvärt  utifrån 

det  teoretiska  ramverk  jag  har  byggt  upp.  Mina  argument  formuleras  utifrån 

rådande teorier och forskning på området.

Jag kommer att använda mig av det som Badersten kallar för ”normativ analys 

i egentlig mening”.  Detta innebär att jag utifrån en väl motiverad och preciserad 

värdegrund  ämnar  argumentera  för  kvinnligt  deltagande  i  fredsprocesser 

(Badersten,  2006:47).  Denna normativa  analys  kräver  preciserade  värden,  som 

ligger  till  grund för en argumentation  eller  problematisering.  Det är  viktigt  att 

definiera och precisera dessa värden för att uppnå intersubjektivitet. Därför är det 

centralt att mina resonemang genomförs systematiskt, är internt konsistenta, och 

att mina slutsatser följer de argument för kvinnors deltagande som jag utvecklar i 

mitt  analytiska  ramverk.  Den  normativa  analysen  i  egentlig  mening har 

ambitionen  att  ge  värdespecifika  och  rättfärdigade  svar  på  en  normativ 

frågeställning (Badersten, 2006:49, 50,73). 

Det  finns  ytterligare  en  aspekt  relaterad  till  forskningsprocessens 

intersubjektivitet,  nämligen den att  jag som forskare personligen påverkar  min 

undersökning. Därför reflekterar jag öppet över och försöker synliggöra en sådan 

eventuell  påverkan. Badersten menar  att  intersubjektivitetskravet  är  av särskild 

vikt i den normativa analysen eftersom det betonar skillnaden mellan att bedriva 

vetenskaplig  forskning  och  att  endast  ge  uttryck  för  personligt  ”tyckande”  i 

värdefrågor. Även språkbruket har en betydelse i detta sammanhang, författaren 
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”anser”, inte ”tycker” (Badersten, 2006:76,78-79). För att försäkra mig om att min 

uppsats  uppfyller  kravet  för  intersubjektivitet  har  jag  arbetat  med  att  tydligt 

precisera de begrepp och teoretiska utgångspunkter jag använder mig av i min 

normativa analys. 

I den normativa analysen, precis som i all vetenskaplig forskning, förutsätts 

vissa ställningstaganden i ett antal vetenskapsteoretiska frågor. Dessa frågor är av 

ontologisk,  semantisk  och  epistemologisk  karaktär,  vilket  kort  innebär  att 

forskaren tar ställning till frågor om verklighetens vara eller icke vara, om språket 

och  dess  betydelse  och  om kunskap  och  dess  ursprung  (Badersten,  2006:55). 

Utifrån  de  olika  värdeteoretiska  positioner  som  presenteras  i  Baderstens  bok 

Normativ  metod  –  att  studera  det  önskvärda  kommer  jag  att  ha  den 

värderelativistiska  hållningen  som  utgångspunkt.  I  den  värderelativistiska 

positionen  är  värden  beroende  av  betraktaren.  För  människor  existerar  inga 

objektiva och av oss oberoende värden, de är vi som har konstruerat dem. I mer 

traditionella vetenskapsteoretiska ordalag skulle denna utgångspunkt kunna sägas 

vara  en  form  av  kritisk  realism  eller  någon  slags  konstruktivism  (Badersten, 

2006:65f). 

I min normativa analys och argumentering kommer jag att värdera kvinnors 

deltagande  med  tanke  på  deras  påverkan  på  fredsprocessen.  Analysen  utgår 

därmed från ett konsekvensialistiskt perspektiv (Badersten, 2006:114). 

Inom konsekvensialismen har  utilitarismen  stor betydelse. I detta begrepp är 

det som bidrar till att öka den allmänna nyttan i samhället det önskvärda. Inom 

konsekvensialismen är det konsekvenserna som ska värderas. Kritik som riktas 

mot konsekvensialismen är bland annat att det ofta kan vara svårt att uppskatta 

konsekvenserna av en handling, speciellt på lång sikt (Badersten, 2006:114-115, 

117). 

2.3 Den delikata intervjusituationen 

Denna undersökning baseras till stor del på intervjuer. Detta metodval grundar sig på att 

jag ville  ta  del  av  personliga  åsikter  om och skildringar  av det  jag  undersöker.  De 

personer jag har intervjuat är följande; 
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• Linnea Ehrnst, arbetar med genus-, policy- och 1325-frågor på Sida. 

• Maja  Herstad,  genusrådgivare  på  Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap 

(MSB). 

• Isabelle Nilsson, kommunikationsansvarig på organisationen Kvinna till Kvinna

• Louise Olsson, forskare och projektledare vid Folke Bernadotteakademin med fokus 

på 1325-frågor. 

• Lena Sundh, UD-SP, tidigare bl. a. FN:s MR-chef i Nepal samt Sveriges Ambassadör i 

Angola. 

• Carola Tham, Utrikesdepartementets enhet för säkerhetspolitik (UD-SP). 

Intervjuerna har varit  både informant-  och djupintervjuer  av halvstrukturerad 

karaktär med öppna svarsalternativ. Detta har tillåtit mig att vara flexibel och anpassa 

intervjun till den specifika situationen och den person jag har intervjuat. Min respondent 

har haft möjlighet att uttrycka sig relativt fritt och med egna ord då svarsalternativen har 

varit helt öppna (Teorell et al., 2007:89-90). 

Det  är  oundvikligt  att  som  forskare  inte  sätta  sin  personliga  prägel  på 

undersökningens resultat. Genom det val av teorier och metoder man som forskare gör 

och  det  faktum att  en  intervju  innebär  ett  socialt  möte,  påverkar  man  sina  resultat 

(Peterson et al. 2003:44-45). Bo Peterson beskriver vad han kallar för ett inifrån- eller 

utifrånperspektiv.  De två perspektiven förklarar  forskarens position i  förhållande  till 

respondenten. Detta innebär att det man som forskare representerar för sin respondent 

kan  påverka  svaren  (Peterson  et  al.,  2003:47-48).  En  helt  neutral  intervjusituation 

existerar inte, det finns alltid en viss påverkan av intervjuaren (Peterson et al., 2003:41). 

Att tydligt förklara syftet med intervjuerna och låta respondenterna svara självständigt 

är av stor vikt i intervjusituationen (Teorell et al., 2007:90). 

2.4 Undersökningens perspektiv 

Det övergripande perspektivet i uppsatsen är ett genusperspektiv. Diskussionen 

kring  representation  utgår  från  ett  genusperspektiv,  där  framförallt 

representationen av kvinnor diskuteras. Maktaspekten är också betydelsefull i min 

analys,  därför  kommer  jag  i  det  analytiska  ramverket  utifrån  Steven  Lukes 

tredimensionella maktanalys definiera begreppet.  
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2.4.1 Genusperspektivet 

Ordet genus betecknar eller representerar oftast de socialt eller kulturellt skapade 

skillnaderna  mellan  kvinnor  och  män,  medan  kön hänvisar  till  de  biologiska 

olikheterna.  Begreppet  innehåller  även  föreställningen  om  att  manligt  är 

överordnat  kvinnligt,  vilket  innebär att  genusbegreppet  rymmer  en maktaspekt. 

Att  använda  ett  genusperspektiv  i  en  undersökning  innebär  att  studera  hur 

skillnaderna  mellan  könen konstrueras,  upprätthålls  och förändras  (Internet  5 - 

Uppsala Universitet). 
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3 Bakgrund

Vägen fram till resolution 1325 har varit lång. Trots att FN har en lång tradition 

av arbete med frågor som rör kvinnors och mäns lika rättigheter,  har förståelsen 

för hur kvinnor och flickor påverkas av krig samt vikten av deras deltagande i 

fredsbevarande processer dröjt (Internet 6 - Folke Bernadotteakademin). 

     Ett steg mot att börja formalisera FN:s arbete med kvinnors säkerhet och 

deltagande togs vid en FN-workshop i Windhoek i Namibia år 2000. På mötet 

antogs  the Windhoek Declaration and the Namibia Plan of Action.  Dokumentet 

presenterades därefter för FN:s Generalförsamling av Namibia och dokumentet 

skulle  sedan  även  utgöra  ett  bidrag  då  FN:s  resolution  1325  formulerades  i 

oktober samma år (Internet 3 xii-xiii – Olsson, Louise). Sedan dess har FN antagit 

ytterligare  fyra  resolutioner  som behandlar  kvinnors situation  i  konflikt  (1820, 

1888, 1889 och 1960), vilka alla bidrar till  framsteg för kvinnors ställning och 

främjandet av deras rättigheter i konfliktområden. Resolutionerna har dessutom 

inneburit  att  allt  fler  länder  nu  antagit  nationella  handlingsplaner  för  att 

implementera  1325 (Internet  6  -  Folke  Bernadotteakademin).  Som ett  utav  de 

första  medlemsländerna  att  anta  en  nationell  handlingsplan  (år  2006),  anses 

Sverige vara ett föregångsland i arbetet med att implementera 1325. Den svenska 

handlingsplanen tar fasta på de områden som också resolutionen lyfter fram som 

viktiga,  och  belyser  att  en  stark  lokal  förankring  -  där  kvinnor  och 

kvinnoorganisationer står i fokus - är viktig för att genomförandet av resolutionen 

skall få reell verkan (Internet 2 - Regeringens hemsida). 

3.1 Den svenska handlingsplanen  

Som medlem i FN ska Sverige bidra till implementeringen av 1325. Den svenska 

handlingsplanen  (2009-2012)  fokuserar  på  kvinnors  aktiva  deltagande  i 
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fredsprocessen och att säkerställa att kvinnors och flickors särskilda skyddsbehov 

i konfliktområden uppfylls (Internet 2:4 – Regeringens hemsida). 

År  2011  hade,  utöver  Sverige,  även  Belgien,  Bosnien-Hercegovina,  Chile, 

Danmark,  Demokratiska  Republiken  Kongo,  Elfenbenskusten,  Estland, 

Filippinerna,  Finland,  Island,  Italien,  Liberia,  Nederländerna,  Nepal,  Norge, 

Portugal,  Rwanda,  Schweiz,  Sierra  Leone,  Spanien,  Storbritannien,  Uganda, 

Österrike  antagit  nationella  handlingsplaner.  I  Sverige  har  handlingsplanen 

arbetats fram av en grupp inom Regeringskansliet via dialoger med olika aktörer 

såsom  myndigheter,  enskilda  organisationer,  forskningsinstitutioner  och  andra 

länder  (Internet  2:5  –  Regeringens  hemsida  &  Internet  7-  Peace  Womens 

hemsida). 

3.1.1 Målsättningar för det svenska agerandet 

Sverige, såväl som det internationella samfundet, ska enligt resolution 1325 bidra 

med att öka deltagandet av kvinnor och integrera ett jämställdhetsperspektiv på de 

områden  som omfattas  av  resolutionen.  De ska  vidare  stödja och stärka  olika 

nationella och lokala organisationer, aktörer, åtgärder och initiativ som arbetar för 

att  implementera  1325  i  krigsdrabbade  länder  (Internet  2:8  –  Regeringens 

hemsida).

    Den svenska regeringen kommer under perioden 2009-2012 att prioritera tre 

övergripande mål; 

• öka antalet kvinnor som deltar i internationella freds- och säkerhetsfrämjande 

insatser,  och  att  dessa  insatser  har  ett  genusperspektiv  i  syfte  att  öka 

effektiviteten

• att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer 

• att kvinnor i konfliktområden på lika villkor som män har möjlighet att delta i 

institutioner  för  konfliktförebyggande,  krishantering,  fredsbyggande,  och 

humanitära insatser (Internet 2:8 – Regeringens hemsida). 

    Den svenska  handlingsplanen innehåller  aktiviteter  och åtgärder  på  tre 

nivåer; nationellt, regionalt (i EU och NATO) och globalt framför allt i FN. För 

att aktiviteter och åtgärder ska ha en reell verkan är det viktigt att lokalt förankra 

11



dem, därför är kontakter med organisationer och nätverk i konfliktområden av stor 

betydelse för genomförandet av 1325 (Internet 2:9 – Regeringens hemsida). 

3.1.2 Nationell nivå i Sverige 

I Sverige involverar arbetet med 1325 främst de departement och enheter inom 

Regeringskansliet  som  arbetar  med  freds-  och  säkerhetsfrågor,  mänskliga 

rättigheter  och/eller  jämställdhetsfrågor.  Även  myndigheter  och  organisationer 

med relevant koppling till området berörs. Sverige prioriterar på global nivå (då 

främst  i  arbetet  med  FN)  att  ge  stöd  till  och  konsultera  med  kvinnor  och 

kvinnoorganisationer i fält (Internet 2:10, 20 – Regeringens hemsida). 

    Regeringen  har  det  övergripande  ansvaret  för  implementeringen  av 

resolution 1325. För att effektivt implementera resolutionen är det viktigt att både 

kvinnor  och  män  involveras.  Kontakten  med  enskilda  organisationer  har  stor 

betydelse  både  nationellt;  för  informationsspridning,  och  internationellt;  för 

kontakter med och stöd till nationella kvinnoorganisationer. Arbetet med 1325 ska 

genomföras  inom  områdena  konfliktförebyggande,  konflikthantering  och 

postkonfliktarbete (Internet 2:8-9 – Regeringens hemsida). 

    I genomförandet av 1325 ingår regelbunden utvärdering och rapportering i 

syfte att kunna se brister i kunskap och i implementeringen. Genomförandet av 

resolutionen specificeras i regleringsbreven för berörda myndigheter, som också, 

genom  sina  årsredovisningar  eller  särskilda  redovisningar,  ska  rapportera  om 

insatser för att implementera 1325 (Internet 2:21 – Regeringens hemsida). 

12



4 Analytiskt ramverk

Kvinnor har, precis som män, en grundläggande rättighet att delta i de beslut som 

bekommer  deras  liv,  familjer  och  samhällen  -  oavsett  om  deras  påverkan  i 

fredsprocesser är positiv eller  negativ (Anderlini,  2007:3).  Med utgångspunkt i 

detta grundläggande argument, anser jag det relevant att söka fler synvinklar på 

varför kvinnors deltagande är viktigt. 

Nedan följer ett antal teoretiska aspekter,  alla med anknytning till  kvinnors 

inflytande och deltagande i samhället och i fredsprocesser. 

För att tydliggöra mina resonemang kring kvinnors deltagande kommer jag att 

i det analytiska ramverket definiera begreppet deltagande. 

4.1 Deltagande 

I  min  undersökning  kommer  jag  att  utgå  från  deltagande  som  direkt 

beslutsfattande. Deltagande i denna form kännetecknas enligt Carol Gould av ”de 

berörda medborgarnas direkta och omedelbara delaktighet i beslutsprocessen. Det 

vill  säga  att  medborgarnas  makt  i  denna  process  inte  är  delegerad  till  en 

representant,  utan utövas direkt av dem själva” (Gilljam et al.,  2003:326). Den 

direkt  beslutsfattande  definitionen  av deltagande  ska  dock inte  förstås  som ett 

försök till att upphäva den representativa demokratin och dess institutioner. Vad 

förespråkare  för  denna  definition  menar  är  att  utrymmet  för  det  direkta 

deltagandet snarare bör utvidgas. Detta kan ske genom att exempelvis skapa nya 

arenor för direkt deltagande, främst i mindre sammanhang. Meningen är alltså att 

medborgare i högre utsträckning engageras i beslut som berör dem, inom ramen 

för  en  representativ  demokrati  (Gilljam  et  al.,  2003:26).  I  min  undersökning 

kommer  denna  definition  främst  att  appliceras  på  kvinnors deltagande. 

Definitionen kommer  även att  kombineras  med,  och kompletteras  av,  Virginia 

Sapiros teorier om kvinnlig representation. 
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4.2 Rättvisa

Rawls teori om rättvisa utgår från samhällets struktur, och hur de största sociala 

institutionerna  distribuerar  grundläggande  rättigheter  till  medborgarna  (Rawls, 

1972:7).  Enligt Rawls är rättvisans syfte primärt att på ett för alla godtagbart sätt 

hantera livets  godtycke.  Med godtycke menar  Rawls de omständigheter  vi inte 

kan kontrollera och som på olika sätt påverkar våra chanser i livet (Reinikainen). 

I min analys kommer jag att utgå från Rawls första princip för rättvisa. Denna 

lyder; varje person har lika rätt till de mest grundläggande friheterna som också är 

kompatibla  med  andra  människors  friheter. Principen  menar  Rawls  ska  styra 

människors rättigheter och skyldigheter, och reglera distributionen av sociala och 

ekonomiska förmåner (Rawls 1972:60-61). 

Enligt Rawls ska alla sociala värden såsom frihet, möjligheter och inkomster 

fördelas lika, om inte en ojämlik fördelning av dessa värden kan komma alla till 

gagn (Rawls 1972:62). 

4.3 Kvinnor och representation 

Utifrån den direkt beslutsfattande definitionen av deltagande, belyses vikten av 

medborgarnas direkta deltagande i politiken och de beslut som berör dem. Detta 

inom ramen för en representativ demokrati. I följande avsnitt kommer jag, utifrån 

statsvetaren  Virginia  Sapiros  teorier,  diskutera  kvinnlig  representation  som 

ytterligare en aspekt på varför kvinnors deltagande är viktigt. 

4.3.1 Kvinnors speciella intressen 

Statsvetaren Virginia Sapiro menar att om vi antar att kvinnor besitter vissa unika 

politiska  egenskaper,  och  att  de  har  speciella  intressen  som  kan  eller  bör 

representeras. Exempelvis att det finns sociala, ekonomiska och politiska problem 
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unika för  kvinnor,  eller  att  de har en viss synvinkel  eller  lösning på politiska 

problem. Antar vi detta kan vi också argumentera för att kvinnor har intressen 

som bör representeras (Sapiro, 1998:164). 

Tidigare  samhällsvetenskaplig  forskning  visar  att  kvinnor  har  en  utpräglad 

position  och  gemensamma  problem  som  karaktäriserar  ett  speciellt  intresse. 

Många av dessa distinktioner finner vi inom en institution där män och kvinnor 

mest sannolikt har liknande preferenser: inom familjen. Trots att det idag existerar 

många modeller för hur den moderna,  demokratiska familjemodellen ska se ut, 

har  denna  demokratiseringsprocess  inte  förmått  sudda ut  arbetsuppdelningen  i 

hemmet  och  den  stratifiering  mellan  könen  som  fortfarande  existerar.  Sapiro 

menar även att lagar och policys i hög grad påverkar skillnader i hemmet, vilket i 

sin  tur  påverkar  den  politiska  ekonomin  –  exempelvis  barnomsorg,  välfärd, 

utbildning,  konsumtion,  arbete  och  arbetsutbud  (Sapiro,  1998:  165-166).  Som 

exempel  tar  Sapiro  upp  kvinnorörelsens  betoning  på  att  öka  den  politiska 

medvetenheten  hos  kvinnor  genom fraser  som ”det  privata  är  det  offentliga”. 

Detta för att belysa att det som kan uppfattas som privat är gemensamma problem 

som  beror  på  utbredda  politiska,  sociala  och  ekonomiska  faktorer  (Sapiro, 

1998:167-168). 

4.3.2 Kvinnlig representation 

Ett utav de vanligaste kraven från kvinnorörelser är att  öka antalet  kvinnor på 

inflytelserika poster, och ”kvinnlig representation” tolkas ofta specifikt  som att 

antalet  kvinnor  på  positioner  inom politiken  ska  öka.  Man antar  att  kvinnor  i 

ledande ställning kommer att vara mer mottagliga för kvinnors intressen än män i 

samma  position.  Giltigheten  i  detta  antagande  ifrågasätts  dock  och  har  gett 

upphov till en uppsjö av forskning, vilket lett till en del svar och nya frågor. De 

två frågor som är mest återkommande är; (1) skiljer sig kvinnor från män; och (2) 

om detta är sant (eller inte), varför eller varför inte? Forskning visar att det finns 

fler likheter än skillnader mellan könen, men att de skillnader som existerar är av 

stor betydelse för representationen (Sapiro, 1998:180). 

    Kan vi då argumentera att kvinnor på ledande positioner är tillräckligt per 

se  för  att  deras  intressen  ska representeras?  Att  öka  antalet  kvinnor  i  ledande 
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ställning är nödvändigt, men inte tillräckligt. Kvinnor i politiken är en av många 

faktorer som styr till  vilken grad kvinnors intressen blir representerade.  Utöver 

detta  påverkas  kvinnors  roll  i  politiken  av  rekryteringsprocesser  och 

organisatoriska  begränsningar  i  det  politiska  systemet,  vilka  domineras  av 

patriarkala strukturer (Sapiro, 1998:183).

    Genom de argument  som Sapiro presenterar  kan vi utläsa att  kvinnors 

politiska  deltagande  påverkar  regeringens  inställning  till  kvinnors  intressen. 

Kvinnors närvaro på toppositioner bidrar också till att förändra dagens ojämlika 

fördelning av politiska värderingar som makt, deltagande och beslutsfattande. Om 

vi håller  det demokratiska idealet  om deltagande  i den politiska styrningen för 

värdefullt,  kan vi  då acceptera  att  en så stor social  grupp exkluderas? Kan vi 

betrakta ett system representativt för kvinnor om vi har svårt att acceptera kvinnor 

som representanter? Fler kvinnor inom politiken kommer att öka acceptansen för 

kvinnors deltagande i politiken. Om den politiska forskningen exkluderar kvinnor, 

kan  den  inte  heller  förväntas  att  förstå  mer  än  hälften  av  politiken  (Sapiro, 

1998:183, 186).  

4.4 Deskriptiv representation 

Jane  Mansbridge  behandlar  i  sin  artikel  deskriptiv  representation.  Begreppet 

innebär att individer med sin bakgrund återspeglar många av de erfarenheter och 

åsikter som tillhör en viss grupp. Vid deskriptiv representation är representanten 

på något sätt typisk för den grupp personen representerar. Kritik har dock riktats 

mot denna typ av representation där många anser att en gemensam bakgrund eller 

erfarenhet  inte  nödvändigtvis  behöver  innebära  en  mer  korrekt  representation. 

Kritiker  menar  att  även  en  icke-deskriptiv  representation  har  möjligheten  att 

företräda speciella intressen, och detta är det starkaste argumentet mot deskriptiv 

representation (Mansbridge, 1999:628-630). 

Jane Mansbridge diskuterar vidare den deskriptiva representationens för- och 

nackdelar.  Författaren  diskuterar  bland  annat  den  deltagande  funktionen  i  en 

representativ  demokrati.  I  ett  representativt  organ är  idealet  att  det  ska  finnas 

minst en person som kan representera de grupper som berörs av eventuella beslut 

och  som  kan  framlägga  nya,  för  beslutet,  relevanta  perspektiv  (Mansbridge, 
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1999:634).  Denna  aspekt  anser  jag  kan  relateras  till  det  som  händer  i 

konfliktområden när en fredsprocess tar fart. I en sådan process är det idealsikt att 

representanter  från  alla  aspekter  av  konflikten  inkluderas  i  samtalen  för  att 

gemensamt nå en lösning. Detta är även gynnsamt för att få en förståelse för hela 

kontexten. 

”Groups  whose  members  will  be  affected  by  a  decision  might  therefore 

legitimately demand, even under deliberative criteria, as many representatives as 

reflect their numbers in the population” (Mansbridge, 1999:636). Detta citat anser 

jag visar på att det är svårt att exkludera människor ur en process som berör och 

påverkar  dem,  och  att  människor  för  eller  senare  kommer  att  kräva  sitt  eget 

deltagande. 

4.5 Konfliktkontexten  

Krig har en djup inverkan på kvinnors status och roll i samhället, som inte endast 

är negativ. På grund av den minskade arbetskraften under konflikt får kvinnor inte 

sällan ersätta män. I många fall undermineras den traditionella uppdelningen av 

yrken utifrån kön (Olsson, 2009:29) vilket innebär att andelen yrkesverksamma 

kvinnor ökar och deras möjlighet till nya typer av yrken växer. Krig kan på så vis 

stimulera kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, och skapa nya politiska och 

ekonomiska möjligheter. När kriget är slut institutionaliseras ofta de nya rollerna 

genom lagstiftning eller nya policys. Det finns dock en stor skillnad mellan de 

förändringar  som endast  är  temporära,  och de som är mer  långsiktiga (Sapiro, 

1998:171-172). 

Louise Olsson nämner i sin avhandling tre kontextuella faktorer som påverkar 

maktbalansen  mellan  könen  i  en  konfliktkontext.  Den  första  är  kvinnors 

deltagande i konflikten, där män i högre utsträckning deltar militärt och kvinnor 

förblir ”civila”.  Den stora skillnaden mellan kvinnor och män i detta avseende 

uppstår  då  det  militära  deltagandet  medför  politisk  legitimitet  och  auktoritet. 

Politisk jämlikhet mellan könen blir då svårare att uppnå. Den andra faktorn är 

närvaron  av  fokusgrupper  (oftast  kvinnoorganisationer)  som  arbetar  för 

jämställdhet. Kvinnoorganisationer har dock ofta en begränsad erfarenhet av både 

nationell  och  internationell  politik  (Anderlini,  2007:59).   Den tredje  och sista 
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faktorn berör de mansdominerade partiernas ideologiska grund. De dominerande 

partiernas  vilja  att  integrera  ett  genus-  och  jämställdhetsperspektiv  är  av 

avgörande  betydelse  för  deras  mottaglighet  för  kvinnoorganisationers  åsikter. 

Detta är av stor vikt för att  ett  land ska utvecklas till  att bli jämställt  (Olsson, 

2009:30-34).  

4.6 Makt 

Nedan redovisas de utgångspunkter jag har i begreppet makt. Jag utgår från två av 

maktens tre dimensioner (Lukes). Begreppet inflytande faller även inom ramen 

för maktbegreppet. 

4.6.1 Två dimensioner på makt 

I  teorin  om maktens  första  dimension  är  det  maktutövningen  som är  central. 

Polsby  skriver  ”(M)  an  kan  uppfatta  'makt'  -  'inflytande'  och  'kontroll'  är 

användbara synonymer - som den enskilda aktörens förmåga att göra någonting 

som  påverkar  en  annan  aktör,  vilket  sannolikt  förändrar  ett  visst  framtida 

händelseförlopp.  Detta  kan  med  fördel  studeras  i  en  beslutssituation”.  Det 

endimensionella maktbegreppet utgör ett makttest mellan personer eller grupper 

med olika preferenser (Lukes, 2004:25, 26-28). 

Det centrala i maktens andra dimension är att grupper har makt genom att 

de - medvetet  eller  omedvetet  - skapar eller  förstärker hinder mot att  politiska 

konflikter diskuteras offentligt. Enligt denna syn är det av stor vikt att identifiera 

de potentiella frågorna som förhindras att bli faktiska frågor. Dimensionen menar 

att beslutsfattande många gånger begränsas till ”säkra kort” (Lukes, 2004:29-31). 

4.7 Implementering enligt top-down-modellen
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Den  svenska  implementeringen  av  FN:s  resolution  1325  faller,  i  sin 

implementeringskaraktär,  inom ramen för  en  top-down-implementering.  Därför 

kommer  jag att  utveckla  mitt  teoretiska  ramverk  till  att  inkludera  en teoretisk 

diskussion  om top-down-implementering,  och  vikten  av   lokal  förankring  vid 

implementering.

4.7.1 Top-down-teorins grundpelare 

En utav de mest inflytelserika studierna inom policylitteraturen är Pressman och 

Wildavskys  undersökning,  vilken  diskuterar  problematiken  kring 

levereringstillfället  i  policyprocessen.  Författarna  konstaterade  att 

implementeringen  av  ett  nyskapande  stadsplaneringsprojekt  försvårades  av 

bristande  kommunikation  mellan  de  medverkande  parterna.  Studien  visade  på 

vikten  av  tydliga  kommunikationslinjer,  tillräckliga  finansiella  resurser  och 

effektivt ledarskap. Författarna till studien utgick från ett top-down-perspektiv på 

implementering (Hudson et. al., 2009:246).

Studien drog igång en allmän diskussion om de förhållanden som krävs för en 

lyckad  implementering,  där  fokus  låg  på  levereringstillfället  som  centralt  för 

policyns genomslagskraft (Hudson  et al., 2009:247). 

En av flera studier som följde var Gunns (1978). Han identifierade ett antal 

”best practice”-villkor för en lyckad implementering; (i) tillräckliga resurser, (ii) 

en tydligt definierad hierarki i  ledningen, (iii)  få externa restriktioner som kan 

påverka programmet, (iv) endast en implementerande myndighet, (v) en förståelse 

för önskade resultat, (vi) samförstånd mellan alla involverade över projektets mål, 

(vii) perfekt kommunikation (Ibid.). 

Top-down-styrning  förutsätter  en  kommunikationshierarki,  medgörlig 

arbetskraft,  och mål som hela organisationen accepterar.  En bristande länk kan 

riskera hela projektets framtid. Med dagens relativt komplexa policyprocesser kan 

dessa aspekter av top-down-perspektivet vara svåra att upprätthålla. Därför är det 

viktigt att inte endast studera implementering utifrån ett enstaka projekt, utan även 

ta hänsyn till hela den kontext som projektet verkar i (Hudson et al. 2009:246-

249).
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4.7.2 Vikten av lokal förankring

I  Holland  antogs  år  1990  Nature  Policy  Plan.  Till  mångas  förvåning  stötte 

projektet på patrull redan under implementeringen. Vad som från början verkade 

vara en relativt okontroversiell plan mötte hårt motstånd i de första stadierna av 

implementering.  Problemet  med  planen  var  inte  att  lokalbefolkningen  och 

politikerna egentligen var oense. Den problematik som uppstod belyste snarare 

svårigheterna med sättet på vilket policys utformas idag. Det holländska exemplet 

kastar  ljus  på  den  otillräcklighet  som  existerar  i  de  traditionella  top-down-

strategiernas utförande; formulera – besluta – implementera (Hajer et al. 2003:90-

92). 

Implementering handlar inte endast om att utföra politiska beslut, utan är idag 

grundläggande för politiken. Exemplet som har diskuterats ovan visar på att en ny 

typ av politik är på framfart, en politik som efterlyser en bredare diskussion och 

söker att legitimera policys i nya sammanhang. När en ny policy utformas, är det 

ibland  inte  endast  dess  innehåll  utan  även  tillvägagångssättet  som  ifrågasätts 

(Hajer et al. 2003:93-95). 

Det är oftast först när policyn ska implementeras som det skapas en diskussion 

där nya intressen och åsikter framträder (Ibid).  Protesterna i det holländska fallet 

fick  regeringen  att  ändra  strategi  och  anta  en  mer  ”interaktiv  policyprocess”, 

vilken  tillät  lokalbefolkningen  att  framföra  sina  förslag.  Den  nya  interaktiva 

strategin  visade  sig  senare  vara  effektiv  i  implementeringssyfte  (Hajer  et  al. 

2003:94).
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5 Analys och resultat

Utifrån mitt analytiska ramverk och de intervjuer jag genomfört kommer jag nu 

att presentera mina resultat. Jag kommer först att diskutera frågeställningen varför 

är det viktigt att kvinnor deltar i fredsprocesser? I denna diskussion kommer jag 

att  redogöra för de argument  för kvinnors deltagande i  fredsprocesser som jag 

funnit dels i mitt analytiska ramverk, dels intervjumaterialet. Sedermera kommer 

jag att diskutera den svenska implementeringen av 1325 och kvinnors inflytande 

inom ramen för resolutionen. 

Jag har inte funnit något entydigt eller heltäckande svar på de frågor jag har 

ställt. Däremot är jag av åsikten att min diskussion och mina resultat bidrar till 

den nuvarande och framtida forskningen på området. 

5.1 Varför viktigt att kvinnor deltar?

Med utgångspunkt i det analytiska ramverket finner jag några svar på den första 

frågeställningen; varför det är viktigt att kvinnor deltar i fredsprocesser. 

(I)  Anderlini menar att  kvinnor, precis som män, har en rättighet att delta i 

beslut som påverkar dem. Rawls beskriver i sin rättviseteori att alla människor har 

lika rätt till sociala värden i samhället. (II) Enligt Sapiro besitter kvinnor speciella 

intressen och unika politiska egenskaper.  Hon menar  att  kvinnor har  en tydlig 

position  som  karaktäriseras  av  gemensamma  intressen.  (III)  Den  deskriptiva 

representationen belyser vikten av att den som representerar en grupp har kunskap 

om  de  erfarenheter  och  intressen  som  är  specifika  för  gruppen.  (IV)  I  en 

konfliktkontext befinner sig kvinnor ofta i  en situation som skiljer sig markant 

från männens, vilket genererar olika erfarenheter. 

I följande avsnitt kommer jag att kombinera de resultat jag nämnt ovan med 

mitt intervjumaterial. Vidare kommer jag att belysa olika faktorer som har skapat 
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problem i implementeringen av kvinnors deltagande och inflytande inom ramen 

för 1325. 

5.1.1 Kvinnors speciella intressen 

Som  redan  konstaterats  är  kvinnor  ofta  speciellt  utsatta  i  konflikt.  Deras 

erfarenheter i krig skiljer sig från männens, vilket är ett återkommande argument i 

diskussionen om kvinnligt deltagande i fredsprocesser. I det analytiska ramverkets 

första  del  utgår  jag  från  kvinnors  mer  generella  politiska  deltagande  och 

representation, och varför det är viktigt för samhället. Denna startpunkt anser jag 

bidrar till att vi bättre kan förstå varför kvinnligt inflytande och deltagande är av 

stor betydelse i en fredsprocess. 

Som Sapiro uttrycker  det  kan den politiska  forskningen inte  förstå  mer  än 

hälften av politiken om kvinnorna utelämnas. Likaså blir det svårt att förstå alla 

aspekter  av  en  konflikt  och  dess  konsekvenser  för  ett  land  om  kvinnorna 

exkluderas.

    ”Det  finns  två  grundläggande  sätt  att  diskutera  vikten  av  kvinnors 

deltagande. Det första är ett essensialistiskt. Utifrån detta perspektiv är kvinnor 

och män i "essensen" olika. Om kvinnor exkluderas så tillgodoses därför inte hela 

befolkningens behov i en fredsprocess och centrala sätt att lösa en konflikt kan 

ignoreras. Utgår vi från det andra sättet; det konstruktivistiska, blir den sociala 

konstruktionen av kön central. Exempelvis argumenteras det att kvinnor och män 

får olika erfarenheter av de olika sociala roller de uppfyller. Ur detta perspektiv är 

dock enbart representation av kvinnor inte tillräckligt för att försäkra sig om att 

både mäns och kvinnors behov och situation inkluderas” (Olsson, 2011, intervju). 

Detta för tankarna till  Sapiros diskussion; att kvinnor som grupp besitter  vissa 

unika  egenskaper  som  bör  representeras.  Olsson  tar  även  upp  det  som  den 

deskriptiva  representationen  tar  fasta  på,  nämligen  vikten  av  deltagande  och 

representation utifrån individers erfarenheter. 

    ”Kvinnor har ofta en samhällsposition som står väldigt nära mycket av det 

som händer i krig. Därför kan de också föra in många av de frågor som annars 

glöms bort. Utgår vi ifrån de olika könsrollerna som existerar i samhället så har 

män  och  kvinnor  helt  olika  utgångspunkter.  Om  man  tar  tillvara  de  olika 

erfarenheterna i  ett  fredsbyggande leder  det  också till  mer  stabilitet”  (Herstad, 
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2011, telefonintervju).  Utifrån teorierna som diskuterats hittills skildras män och 

kvinnor som olika i vissa hänseenden. Kvinnor är unika och kan därför bidra med 

någonting som männen inte kan. I en konfliktsituation blir dessa skillnader ännu 

tydliga.  Ett  talande exempel  är  det  sexuella  våldet  som används som ett  led i 

krigföringen  och  främst  drabbar  kvinnor  (Dagens  Nyheter,  2011-2).  I 

konfliktkontexten blir kvinnans särskilda situation och funktion därför uppenbar. 

Exkluderas de ur fredsprocesser utelämnas även vitala delar av konflikten,  och 

förståelsen  för  konflikten  och dess  konsekvenser  blir  lidande.  Precis  som i  all 

politik är en förståelse för hela sammanhanget gynnsamt för att fatta rätt beslut. 

”Eftersom  kvinnor  oftast  inte  är  involverade  i  de  våldsamma  delarna  av  en 

konflikt  utgör de en tredje 'icke-stridande part'  som kan bidra till  en fredligare 

lösning” (Olsson, 2011, intervju).  Detta är något som även Anderlini trycker på. 

Hon citerar Swanee Hunt:”it is precisely because this was not their war, that they 

should shape the peace (Anderlini, 2007:62). 

5.1.2 Den speciella konfliktsituationen 

Som  diskuterats  i  kapitlet  ovan  är  konfliktkontexten  för  kvinnor  speciell. 

Ytterligare en anledning till detta är att kvinnors ställning kan förändras under ett 

krig. Exempelvis kan kvinnorna få ta större del i offentliga delen av samhället när 

männen  har  lämnat  för  det  militära.  Trots  utsattheten  i  dessa  positioner  för 

kvinnor  kan de även bära med sig nya  möjligheter,  eftersom den traditionella 

uppdelningen  av  yrken  i  många  fall  undermineras  (Olsson,  2009:29).  När 

konflikten är över är det inte bara viktigt att inkludera kvinnors erfarenheter och 

uppmärksamma deras problematik från konflikten, utan även att ta tillvara de nya 

möjligheter som har skapats för kvinnor under konflikten. 

    Eftersom kontexten som människor befinner sig i under krig är speciell  

krävs  också  en  förståelse  för  den  i  en  fredsprocess.  Olsson  hänvisar  till  ett 

argument om att lokala kvinnoorganisationer i många fall har mer erfarenhet av 

att  arbeta  med  vissa  frågor,  exempelvis  rörande  sexuellt  våld,  än  många 

internationella organisationer. Detta, anser Olsson, är en anledning till varför det 

är  viktigt  att  involvera  dem  i  fredsprocessen,  vilket  även  är  ett  utav 

huvudargumenten bakom resolution 1325 (1820, 1888) (Olsson, 2011, intervju). 
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    Margot Wallström - FN:s speciella sändebud för sexuellt våld i krig- anser 

att  det  sexuella  våldet  i  krig  har  förts  upp  på  agendan  av  just 

kvinnoorganisationer, och världssamfundet har nu insett att det inte går att skapa 

hållbar  fred och utveckling om det sexuella  våldet  fortsätter.  Dessa brott,  som 

främst  drabbar  unga  kvinnor,  lämnar  djupa  spår  i  hela  samhället.  Wallström 

konstaterar  vidare  att  det  inte  är  hållbart  att  sluta  fredsavtal  utan  kvinnornas 

medverkan (Wallström, studentafton, 2011-05-26). 

     Eftersom kvinnor i större utsträckning än män förblir ”civila” i en konflikt  

och  då  militärt  deltagande  dessutom kan innebära  politiskt  legitimitet,  hamnar 

kvinnorna i underläge redan från början (Olsson, 2009:30-34).  Trots att kvinnor 

under en konflikt får tillgång till yrken och poster som tidigare varit förbehållna 

män, har de fortfarande inte samma tillträde till makten. De har därför inte heller 

samma möjlighet att påverka det som sker i samhället eller i fredsförhandlingar. 

Kvinnor har ofta styrkan och viljan att delta i förhandlingar, men ges inte tillträde. 

Den  politiska  viljan,  kapaciteten  hos  genomförande  organisationer  och 

regeringens  inställning  är  några  av  de  faktorer  som ytterst  påverkar  kvinnors 

möjligheter till inflytande (Ehrnst, 2011, intervju). 

5.2 Makt över fredsprocessen?  

”Ska  någon få mer makt  så måste  också någon annan lämna ifrån sig av sin” 

(Herstad, 2011, telefonintervju).

    Enligt resolution 1325 är kvinnors deltagande i fredsprocesser oumbärligt 

för att uppnå en stabil och hållbar fred. Det är därför viktigt att världssamfundet 

arbetar för att detta ska uppnås. Uppdraget är dock inte helt oproblematiskt. Att 

förändra rådande maktförhållanden i ett land som dessutom befinner sig i konflikt 

kan vara komplicerat.  I  en fredsförhandling  är  det  dessutom svårt  att  sluta  ett 

fredsavtal  utan  deltagandet  av  makthavarna  i  samhället  och  den  rådande 

konflikten (Sundh, 2011,intervju). Kvinnor åsidosätts därför i fredsförhandlingar 

eftersom de  sällan  innehar  dessa  ledande  positioner  (Anderlini,  2007:58),  och 

deras perspektiv riskerar då att utebli. 

Via kvinnoorganisationer gör kvinnor sina röster hörda. Som Olsson uttryckte 

det visar forskning på att kvinnoorganisationer kan ha begränsade möjligheter att 
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försvara sina intressen. I många konfliktdrabbade länder sker en förändring för 

dessa organisationer om fredsbevarande styrkor kommer in i landet. Finns det en 

medvetenhet  inom operationen  kan  det  öppnas  ett  window  of  opportunity  för 

kvinnoorganisationerna, där de har möjlighet att framföra sina intressen. Via detta 

kan de ta sig förbi det ofta mansdominerade politiska ledarskapet och, i bästa fall, 

utöva inflytande. Även om deras kontakt med de fredsbevarande styrkorna ofta är 

begränsad är kontakten ändå betydelsefull (Olsson, 2011, intervju).  

Trots  att  kvinnor  mobiliserar  sig  genom  exempelvis  kvinnoorganisationer, 

befinner  de  sig  ofta  i  en  utsatt  situation  och vägen  till  inflytande  kan  många 

gånger vara svår. Isabelle Nilsson från organisationen Kvinna till Kvinna berättar 

att många kvinnoorganisationer är utsatta och att det finns krafter som bland annat 

försöker sänka deras trovärdighet. Det kan exempelvis röra sig om en svårighet att 

få  tillgång  till  aktuell  och  korrekt  information,  vilket  särskilt  gäller  kvinnor  i 

konflikt; de förhindras i att skapa sig en plattform för inflytande – maktens andra 

ansikte –. Kvinnor känner sig därför inte alltid trygga i att engagera sig politiskt 

för sina rättigheter. Även inom familjen kan det finnas motsättningar och en viss 

ovilja mot att kvinnor engagerar sig politisk, berättar Nilsson. Därför krävs det en 

lyhördhet  för kvinnoorganisationer  om de ska ha en möjlighet  att  representera 

kvinnors intressen (Nilsson, 2011, intervju). 

5.2.1 Kvinnors inflytande i praktiken 

I  syfte  att  stärka kvinnors kapacitet,  arbetar  organisationen Kvinna till  Kvinna 

med  nätverkande  över  konfliktgränserna.  Målet  är  att  skapa  en  gemensam 

plattform  där  kvinnor  kan  verka  och  organisera  sig.  Genom  att  arbeta  för 

gemensamma mål blir kvinnoorganisationerna starkare, vilket underlättar för dem 

att  nå  fram  till  beslutsfattare,  menar  Nilsson.  En  del  av  problematiken  med 

kvinnors  begränsade  inflytande  grundar  sig  i  att  många  kvinnoorganisationer 

känner sig oförmögna att faktiskt göra skillnad, och organisationer som FN och 

EU uppfattas som avlägsna (Nilsson, 2011, intervju). Det arbete som bedrivs såväl 

i FN och EU som i enskilda organisationer för att stärka kvinnors ställning och 

möjlighet till inflytande på både nationell och internationell politisk nivå, är därför 

av  stor  vikt.  Att  stärka  lokala  kvinnoorganisationer  genom  organisationsstöd 
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menar Nilsson skapar hållbarhet. Därför är en utav utgångspunkterna för Kvinna 

till  Kvinna  att  lokala  kvinnoorganisationer  ska  få  stöd  både  nationellt  och 

regionalt.  Stödet  skapar  förutsättningar  för  organisatorisk  utveckling.  Nilsson 

anser att det är viktigt att arbeta med deltagande ur ett bredare perspektiv och inte 

stanna vid det politiska; kvinnor behöver även ha ökad makt i det privata. Som 

Sapiro diskuterar kan ojämlikheter i det privata påverka det offentliga. I ett sådant 

perspektiv  är  kvinnans  ställning  i  det  privata  central  för  att  förstå,  och  också 

kunna påverka, hennes position i det offentliga samhället. 

I  många  av  de  konfliktdrabbade  länder  där  Sverige  eller  svenska 

organisationer gör insatser, finns redan etablerade kvinnonätverk. Olsson menar 

att  operationens  inställning  till  1325 och jämställdhet  påverkar  huruvida dessa 

tillvaratas  eller  inte.  Olsson  exemplifierar  med  en  operation  i  Östtimor,  i 

Sydostasien.  Chefen  för  insatsen  var  övertygad  om  att  jämställdhet  och 

genusfrågor inte var ett  prioriterat  område på Östtimor,  och därmed inte heller 

skulle  få  något  genomslag.  Trots  denna  inställning,  organiserade  dock 

operationens genusrådgivare, med stöd av FN-högkvarteret i New York, ett möte 

med  kvinnorepresentanter  från  hela  landet. Tillsammans  formulerade  de  ett 

dokument  över  de  östtimoresiska  kvinnornas prioriteringar,  vilka  inte  helt 

överraskande  stämde  överens  med  både  1325:s  och  de  svenska  genus-  och 

jämställdhetsprioriteringar  (Olsson,  2011,  intervju).  Ett  mål  med FN-resolution 

1325 är att medlemsländerna i sina freds- och säkerhetsfrämjande och humanitära 

insatser  ska  integrera  ett  jämställdhetsperspektiv  (Sveriges  nationella 

handlingsplan,  2009-2012:3).  Genom  att  arbeta  för  en  genusmedvetenhet  på 

hemmaplan, kan vi kanske säkerställa att våra svenska insatser, oavsett ledarskap, 

är jämställda och genusmedvetna.  Detta anser jag skapar förutsättningar för att 

man  i  framtiden  bättre  kommer  att  kunna tillvarata  de  kvinnonätverk  och den 

genusmedvetenhet som redan existerar i mottagarlandet. 

Den deskriptiva  representationen  belyser  vikten  av representanters  kunskap 

om  de  erfarenheter  och  speciella  intressen  som  karaktäriserar  den  grupp  de 

representerar.  Sundh  berättar  att  under  större  möten  och  fredsförhandlingar 

representeras  ofta  mindre  lokala  kvinnoorganisationer  av  större  NGO:s  (Non 

Governmental  Organisations).  Problematiken  i  detta  uppstår  då  dessa  stora 

nätverk av organisationer sällan har någon större kunskap om den lokala kvinnans 

situation.  Sundh  menar  att  NGO:s  i  utvecklingsländer  ofta  drivs  som 
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affärsorganisationer med ett vinstintresse och en egen agenda. Det kan därför vara 

problematiskt  att  hitta  organisationer  som  kan  representera  kvinnorna  på 

gräsrotsnivån. Detta är viktigt att ta i beaktning när man funderar kring hur de 

lokala kvinnorna ska komma till  tals och bli representerade (Carola Tham och 

Lena Sundh, 2011, intervju). 

Kvinnoorganisationer  är  viktiga  för  kvinnor  i  konflikt.  Dels  eftersom  de 

fungerar som ett verktyg och en arena för lokala kvinnors åsikter och erfarenheter, 

och dels för att de genom att bidra med dessa perspektiv är med och bygger en 

mer  hållbar  fred  och  utveckling  i  landet.  Diskussionen  ovan  visar  dock  att 

kvinnoorganisationers representation och deltagande i fredsprocesser inte är helt 

oproblematisk.  Som  Nilsson  uttrycker  det  handlar  det  inte  om  simpel 

representation,  utan  om  hur kvinnor  kan påverka  och vilka  förutsättningar  det 

finns  för  deras  inflytande  (Nilsson,  2011,  intervju).  Det  är  viktigt  att  de  som 

företräder de lokala kvinnorna har en kunskap om deras intressen och situation, 

samt att  deras möjlighet till  inflytande diskuteras under fredsförhandlingar. Jag 

anser att det annars finns en risk att vi hamnar i det som Nilsson beskriver; simpel 

representation,  där  frågor  om  hur  kvinnor  kan  utöva  inflytande  uteblir.  Som 

Herstad beskriver det är deltagande en grundförutsättning för inflytande,  och här 

finns det fortfarande mycket kvar att göra. Många hänvisar ofta till tidsbrist, men 

så är inte alltid fallet; Herstad menar att det ofta är en prioriteringsfråga. Det finns 

idag väl utvecklade verktyg för att arbeta med kvinnors deltagande, men de har 

inte riktigt slagit igenom. När det kommer till kvinnors deltagande är det lättare 

att  genomföra  de  kvantitativa  målen  än  de  mer  kvalitativa  (Herstad,  2011, 

telefonintervju). Jag anser att de kvantitativa och kvalitativa målen för kvinnors 

deltagande är starkt kopplade till varandra. Utan en tydlig plan för hur de kvinnor 

som deltar faktiskt ska kunna påverka, förlorar deltagandet lite av sitt syfte. Som 

vi  kan utläsa  ovan är  representation  inte  alltid  en  garanti  för  representativitet. 

Därför är kravet på kvalité lika viktigt inom representation, som inom kvinnors 

direkta  deltagande.  Jag  anser  att  detta  belyser  vikten  av  kvinnors  deltagande, 

eftersom  de  genom  sitt  direkta  deltagande  också  kan  påverka  sin  egen 

representation. 

5.3 Implementering 
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I  det här avsnittet  kommer jag att  redovisa för det som har diskuterats  i  mina 

intervjuer  om  den  svenska  implementeringen  av  resolution  1325.  Detta  med 

utgångspunkt i mitt  analytiska ramverk,  och den top-down-styrda modellen för 

implementering. 

Implementeringen  av  den  svenska  handlingsplanen  har  även  diskuterats  i 

föregående kapitel,  med fokus på kvinnors inflytande och deltagande. Följande 

avsnitt  kommer att  fokusera på den mer generella implementeringen utifrån ett 

top-down-perspektiv av den svenska handlingsplanen och de svårigheter som har 

uppstått  hittills.  Därefter  följer  en diskussion  om vikten av lokal  förankring i 

implementeringen av resolution 1325 och den svenska handlingsplanen. 

5.3.1 Den svenska implementeringen 

Regeringen har  det  yttersta  ansvaret  för  implementeringen av resolution  1325. 

Utöver regeringen är en rad myndigheter och enskilda organisationer involverade 

i processen.

  I  syfte  att  utveckla  en mer  kraftfull  rapportering  vad gäller  1325 har  ett 

nordiskt  nätverk  av  organisationer  etablerats  för  att  jämföra  nationella 

handlingsplaner.  Detta  initiativ  är  nödvändigt  eftersom det  i  dagsläget  behövs 

tydligare indikatorer i implementeringen av 1325, menar Nilsson (Nilsson, 2011, 

intervju). För att uppnå en mer effektiv implementering behöver de 1325-frågor 

som svenska myndigheter och organisationer driver göras mer hanterbara, och att 

utveckla bestämda riktlinjer för arbetet är av central  betydelse. De som arbetar 

med att genomföra resolutionen behöver ha gemensamma mål och därför krävs 

utökat  samarbete  mellan  svenska  myndigheter.  Nilsson  anser  att  eftersom det 

saknas tydliga minimikrav för vad som ska uppnås med genomförandet av 1325 

blir  insatserna  på  området  lätt  verkningslösa.  Den  svenska 

implementeringsprocessen  har  hittills  karaktäriseras  av  mycket  retorik  och 

otydliga krav på handling (Nilsson, 2011, intervju). 

    Ännu ett problem är att det hittills inte tas fram tillräckligt tydliga förslag 

för  hur kvinnor  ska  kunna påverka  fredsprocesser.  Resolutionens  toppstyrning 

från hög politisk nivå försvårar ytterligare en sådan utveckling (Nilsson, 2011, 

intervju).  Detta,  och  bristen  på  samarbete  mellan  svenska  myndigheter,  kan 

kopplas till det som skildras i den top-down-styrda modellen för implementering, 

28



där  vikten  av  tydliga  kommunikationslinjer  lyfts  fram.  I  top-down-styrning  är 

även  en  förståelse  för  gemensamma  mål  och  resultat  grundläggande,  vilket 

Nilsson framhäver behöver förbättras i den svenska implementeringen (Nilsson, 

2011, intervju). 

    Linnea Ehrnst på Sida lyfter fram att genomförandet av resolution 1325 

måste ske på alla nivåer. Detta med hjälp av alla tänkbara biståndsmekanismer, 

såväl inom demokrati och mänskliga rättigheter, som på det mer givna fred- och 

säkerhetsområdet. Sida arbetar med kapacitetsbyggande och kompetensutveckling 

i  syfte  att  uppnå  ett  mer  kvalitativt  kvinnligt  inflytande.  Ehrnst  anser  att 

möjligheten att mäta effekterna av deras arbete kopplat till 1325 är betydelsefullt. 

Därför, menar Ehrnst, är det centralt att de myndigheter och organisationer som 

arbetar med att genomföra den svenska handlingsplanen utarbetar gemensamma 

mätbara indikatorer (Ehrnst, 2011, intervju). 

Ehrnst menar att resolution 1325 kan fungera som en inkörsport till att arbeta 

med jämställdhetsfrågor i konfliktdrabbade länder. Det kan ibland vara oklart vad 

som skiljer 1325-insatser och mer jämställdhetsfokuserat arbete åt, menar Ehrnst 

(Ehrnst,  2011, intervju). Samtidigt är det viktigt,  anser Carola Tham och Lena 

Sundh att inte endast se 1325 som ett verktyg för jämställdhetsfrågor (Tham & 

Sundh, 2011, intervju). I detta fall är tydliga och gemensamma riktlinjer och mål 

centralt för att undvika målkonflikter mellan implementerande myndigheter. Detta 

i enlighet med Gunns sjätte kriterium för en lyckad (top-down-) implementering. 

    Resolution 1325 är en så kallad kapitel sex resolution vilket innebär att den 

inte är bindande. Det finns därför inget krav att parter i en väpnad konflikt ska 

ansluta  sig  till  1325.  Att  använda  sig av  ”mjuka instrument”  som exempelvis 

naming  and  shaming och  vad  som  är  politiskt  korrekt  kan  i  vissa  fall  vara 

effektivt, menar Sundh (Sundh, 2011, intervju). 

Eftersom resolution 1325 till stor del implementeras i konfliktdrabbade länder 

är de externa faktorerna som kan påverka desto fler. Detta, enligt ett utav Gunns 

kriterier, kan försvåra genomförandet av resolutionen. Därför är kontexten i detta 

fall  viktig  att  ta  hänsyn  till,  och  som  Hajer  och  Wagenaar  nämner  handlar 

implementering inte endast om att verkställa politiska beslut. Den konfliktkontext 

som denna resolution ska verka i kan bättre förstås genom att det finns en bra 

insikt i de förhållanden som råder; den lokala kontexten.
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5.3.2 Lokal förankring 

I den svenska handlingsplanen för implementeringen av 1325 nämns den lokala 

förankringen hos nationella och lokala organisationer som en viktig komponent; 

”Samarbete  med  organisationer  och  nätverk  i  aktuella  eller  potentiella 

konfliktområden är av särskild vikt”. (svenska handlingsplanen 2009-2012:3).

Utifrån mitt analytiska ramverk, och exemplet därifrån, kan man utläsa att lokal 

förankring av en policy kan bidra till en mer effektiv implementering. Utelämnas 

de lokala prioriteringarna alltför länge riskerar implementeringen att bli lidande. 

Som har nämnts i kapitel fem arbetar organisationen Kvinna till Kvinna främst 

med  lokala  kvinnorättsorganisationer.  En  stor  del  av  arbetet  utgår  från  dessa 

organisationer och deras behov av stöd för att utvecklas (Nilsson, 2011, intervju). 

Margot  Wallström arbetar  tillsammans  med  sin  grupp  för  att  förankra  sin 

resolution  (1960) lokalt  genom att  alltid  träffa  lokala  organisationer  ute  i  fält. 

Wallström menar att de på så vis får ett helt annat perspektiv än när de träffar 

regeringen i landet. Att lokalt förankra resolutionen och det arbete som FN driver 

ser Wallström som fundamentalt, utan det förlorar arbetet både sin legitimitet och 

hållbarhet (Wallström, 2011, studentafton).

Svenska aktörer har hittills haft svårt att ta till sig de lokala prioriteringarna, 

eftersom utgångspunkten mestadels har varit den svenska handlingsplanen, menar 

Herstad.  Ett  sätt  att  råda  bot  på  detta  är  en  ökad  kontakt  med  lokala 

kvinnoorganisationer  och  deras  representanter  (Herstad,  2011,  telefonintervju). 

Att  förankra implementeringen lokalt  är  inte  endast  en fråga om resolutionens 

legitimitet, det är även frågan om rätten till att få vara med och styra sitt lands 

utveckling.  Detta  anser Herstad motiverar  att  förankra arbetet  lokalt,  samtidigt 

som genomförandet ökar i effektivitet och kvalité (Herstad, 2011, telefonintervju). 

Ytterligare  ett  problem  med  den  toppstyrda  implementeringen,  vilket  det 

holländska exemplet illustrerar, är att de idéer som formas på hög politiskt nivå 

kanske inte reflekterar de prioriteringar som existerar hos de berörda. Därför anser 

jag  att  den  lokala  förankringen  är  av  särskild  betydelse  i  en  top-down-styrd 

implementering. 
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6 Slutsatser  

Det  huvudsakliga  syftet  med  uppsatsen  har  varit  att  undersöka  Sveriges 

implementering av FN-resolution 1325 med fokus på kvinnors inflytande inom 

ramen för resolutionen. I denna granskning har jag besvarat frågeställningarna; 

hur har Sverige implementerat  1325, och har det uppstått  några svårigheter i  

genomförandet?  och  har  resolutions  mål  att  öka  kvinnors  deltagande  varit  

problematiskt att genomföra? I sådant fall varför , och hur kan detta åtgärdas?  

I  den  normativa  delen  av  min  uppsats  var  mitt  syfte  att  besvara 

frågeställningen  varför  är  kvinnors  deltagande  i  fredsprocesser  viktigt?  

Ambitionen  har  i  huvudsak  varit  att  argumentera  för  kvinnors  deltagande  i 

fredsprocesser, och på så vis även motivera betydelsen av resolution 1325, och 

även relevansen av min undersökning. Den normativa delen anser jag fyller två 

viktiga funktioner; dels för framtida forskning och dels för att den utgör en viktig 

och betydelsefull diskussion i sig.

6.1 Varför viktigt att kvinnor deltar? 

Jag  anser  att  kvinnor  borde  vara  delaktiga  i  fredsprocesser,  och  att  deras 

deltagande och inflytande är viktigt.  I de teorier jag har redovisat i mitt analytiska 

ramverk samt i de intervjuer jag har utfört, finner jag belägg för denna slutsats: 

• Genom att inkludera kvinnor i fredsprocesser och ta tillvara deras erfarenheter  

skapas en mer hållbar och stabil fred och utveckling. Det är inte hållbart att i 

längden systematiskt exkludera vare sig kvinnor eller någon annan grupp från en 

process som berör dem. Mansbridge beskriver i sin artikel att den exkluderade 

gruppen  förr  eller  senare  denna  kommer  att  kräva  sitt  eget  deltagande.  Ett 
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system  som  systematiskt  exkluderar  kvinnor  som  representanter  inte  är 

representativt för kvinnor (Sapiro). 

• Det  är  rättvist. Anderlini  menar  att  kvinnor,  precis  som  män,  har  en 

grundläggande  rättighet  att  på  lika  villkor  delta  i  beslut  som påverkar  dem. 

Enligt teoretikern Rawls har alla människor lika rätt att tillgå de sociala värdena 

som existerar i ett samhälle. Alltså borde män och kvinnor ha samma tillgång till 

värden som inflytande och deltagande. 

• Kvinnor besitter vissa gemensamma politiska egenskaper och intressen som bör  

representeras. Sapiro anser att kvinnor har en tydligt utpräglad ställning i det 

privata och det offentliga livet. Denna speciella position menar hon för med sig 

speciella intressen som skiljer sig från andra gruppers, vilka bör representeras. 

Enligt definitionen av det  direkt beslutsfattande deltagandet bör representation 

ske  genom  ett  ökat  deltagande.  Kvinnors  direkta  deltagande  är  dock  inte 

nödvändigtvis en garanti för att kvinnors intressen representeras, men det är ett 

första  steg  mot  att  tillrättalägga  ojämlikheter  i  politiskt  deltagande,  menar 

Sapiro. 

• Vill vi förstå hela sammanhanget, i detta fall hela kontexten av en konflikt, bör  

vi också ta tillvara kvinnors ofta speciella och från män skilda erfarenheter av  

en konflikt. I min undersökning har olika teorier i vissa avseenden skildrat män 

och  kvinnor  som  olika.  I  en  konfliktsituation  framträder  dessa  olikheter  än 

tydligare eftersom deras roller,  av olika anledningar,  skiljer  sig markant.  När 

kvinnor  exkluderas  från  fredsprocesser  utelämnas  även  vitala  delar  av 

konflikten. Av den anledningen är det viktigt att ta tillvara kvinnors erfarenheter 

i syfte att förstå hela kontexten. 

• Kvinnor har kunskaper om viktiga delar av samhället under konflikt, vilka andra  

saknar. Genom kvinnors deltagande kan de nya möjligheterna som skapats för  

dem också tillvaratas efter konflikten.  Detta är ett  argument som relaterar till 

punkt  ett  och  fyra  här  ovan.  För  att  förstå  hur  samhället  har  fungerat  och 

påverkats  under  konflikten,  är  kvinnors  kunskap central.  Eftersom de,  under 

32



konflikten, till stor del har tagit hand om viktiga delar i samhället har de viktiga 

erfarenheter  om  dessa,  som  andra  nu  saknar.  Dessutom  förändras  kvinnors 

samhällspositioner  ofta  till  det  bättre  av  en  konflikt.  Jag  är  av  åsikten  att 

kvinnligt deltagande är centralt för att dessa nya samhällspositioner ska kunna 

bibehållas.

Mitt svar, och min argumentation i den normativa frågeställningen belyser inte 

endast  viktiga  argument  för  kvinnors  deltagande  i  fredsprocesser,  utan 

understryker även betydelsen av resolution 1325. Genom att diskutera kvinnors 

deltagande och varför detta är viktigt förstärks även innebörden av resolutionen, 

och det centrala i att den implementeras. 

6.2  Kvinnors  makt  i  fredsprocesser  & 
implementering 

I min undersökning har jag utifrån mitt analytiska ramverk och mina intervjuer 

belyst  svårigheter  i  implementeringen  av  1325 och möjliga  orsaker  till  varför 

dessa  har  uppstått.  Resultaten  av  min  undersökning  har  visat  på  hinder  i 

genomförandet av den svenska handlingsplanen. Den har även funnit förklaringar 

till varför det har varit, och är, problematiskt att implementera en av resolutionens 

grundfrågor; att öka kvinnligt inflytande och deltagande. 

6.2.1 Kvinnornas makt i fredsprocesser 

Det är komplicerat att förändra rådande maktförhållanden i ett land som befinner 

sig i konflikt.  Man ska dock vara medveten om att i många samhällen finns det 

maktrelationer som grundar sig på en traditionell arbetsuppdelning i det privata 

och offentliga livet; en fördelning som ofta missgynnar kvinnor. Det är dock inte 

korrekt att betrakta maktförhållande som något konstant – det är snarare något 

som alltid  varierar (Olsson, intervju).  Ytterligare en aspekt är  att  makten,  i  en 

konfliktsituation,  ligger  hos  de  stridande  parterna  och  dem  som  har  ledande 
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ställningar i landet. Dessa är positioner som kvinnor sällan innehar, och kvinnor 

förblir  i  högre  utsträckning  än  män  ”civila”  i  ett  krig.  Allt  detta  begränsar 

kvinnors möjlighet till inflytande i fredsprocesser. 

Det är viktigt att de som företräder de lokala kvinnorna har kunskap om deras 

intressen och deras situation, vilket de i många fall inte har. Det är även centralt 

att  kvinnorna  ges  möjlighet  till  inflytande  under  fredsförhandlingar.  Det  finns 

annars en risk att man hamnar i en situation där kvinnors åsikter representeras, 

men frågor om hur kvinnor ska få möjlighet att utöva inflytande uteblir. Det är 

alltså av största vikt att inte stanna vid simpel representation, där förståelsen för 

kvinnors  intressen  och  erfarenheter  i  många  fall  är  bristande.  Därmed  är  det 

viktigt att utröna hur kvinnor kan påverka och vilka förutsättningar det finns för 

deras inflytande och deltagande (Nilsson, intervju). 

För  att  summera,  så  finns  det  tre  försvårande omständigheter  för  kvinnligt 

inflytande;  (i)  kvinnor  är underrepresenterade  i  fredsprocesser,  (ii)  de är i  stor 

utsträckning även exkluderade från dem och (iii) de som representerar dem har 

inte tillräckliga kunskaper om deras situation.  

6.2.2 Implementering 

I min undersökning av den svenska implementeringen av resolution 1325 har ett 

antal problem belysts. Dessa problem försvårar ett effektivt genomförande av den 

svenska  handlingsplanen.  Min  undersökning  har  visat  på  hinder  dels  i 

genomförandet av handlingsplanen på hemmaplan, dels i svårigheten att förankra 

arbetet lokalt. Nedan följer några punkter som summerar mina resultat. 

• En  brist  på  konkreta  förslag  för  hur  kvinnor  ska  kunna  påverka  i 

fredsprocesser.

• På grund av att resolutionen är toppstyrd från hög politisk nivå, försvåras 

ytterligare  framtagandet  av  konkreta  förslag  för  kvinnors  faktiska 

inflytande. 

• En  bristande  gemensam  (mellan  implementerande  myndigheter  och 

organisationer) förståelse för handlingsplanens mål och resultat. 
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• Inga tydliga minimikrav för implementeringen.

• Man  har  hittills  haft  svårt  att  ta  till  sig  de  lokala  prioriteringarna 

tillräckligt,  och  implementeringen  utgår  fortfarande  till  stor  del  från 

svenska prioriteringar och den svenska handlingsplanen. 

 

Den svenska  implementeringen  av  1325 faller,  som tidigare  nämnts,  inom 

ramen för en top-down-styrd implementering.  Det har visat sig att det svenska 

genomförandet  i  många  fall  inte  lever  upp till  det  som top-down-teoretikerna 

menar  kännetecknar  en  lyckad  implementering.  Den  svenska  processen 

karaktäriseras  av otydliga riktlinjer,  bristande gemensamma mål och få tydliga 

minimikrav.  Dessutom  finns  det  risk  att  implementeringen  kan  komma  att 

påverkas  av  många  externa  faktorer,  med  tanke  på  den  kontext  den  ska 

implementeras i. 

Jag anser att den lokala förankringen är av särskild betydelse i en top-down-

styrd implementeringsprocess som denna, då de som ska genomföra resolutionen i 

ett  utgångsläge  befinner  sig  långt  ifrån  de  som  faktiskt  berörs  av 

implementeringen.  Att  lokalt  förankra  arbetet  med  resolution  1325,  kan  som 

tidigare nämnts, innebära både ökad legitimitet och hållbarhet i genomförandet. 

Den svenska implementeringen skulle  därmed ha mycket  att  vinna på ett  ökat 

fokus på den lokala förankringen. Jag anser att implementeringen av 1325 på alla 

nivåer kan gynnas av att tillvarata lokala kvinnoorganisationers medvetenhet och 

kunskaper. Med tanke på den representationsproblematik som existerar (kapitel 

5.2.1) är det dock viktigt att problematisera och diskutera kvinnoorganisationers 

representation vid de stora fredsförhandlingarna. 

6.2.3 Framtida forskning 

Det  finns  många  områden  som  jag  berört  i  denna  uppsats  som  jag  anser  är 

relevanta att forska vidare inom. Min normativa frågeställning belyser ett viktigt 

område,  och jag skulle  gärna  fördjupa  mig  ytterligare  i  besvarandet  av denna 

fråga. Än utförligare svar ryms dock inte inom ramen för denna uppsats. 

Kvinnor är fortsatt underrepresenterade, och världssamfundet efterfrågar 

fortfarande  bevis  på  att  kvinnors  deltagande  har  en  positiv  inverkan  i  en 

fredsprocess  (Anderlini,  2007:23).  Eftersom  kvinnor  ofta  inte  har  ledande 
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positioner i samhället är de också få kvinnor som innehar ledande ställningar i en 

fredsförhandling.  Av  den  anledningen  är  det  i  dagsläget  svårt  att  bevisa  hur 

kvinnor och kvinnligt ledarskap kan bidra positivt i en fredsförhandling. Därför 

anser jag det viktigt att forska vidare inom detta område och bevisa att kvinnors 

deltagande  gör  skillnad.  Statistik  skulle  här  vara  ett  värdefullt  och  effektivt 

redskap för att kunna dra slutsatser. 
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Bilaga 

• Hur arbetar ni (Sverige/som organisation) för att kvinnor ska ha möjlighet att delta? Vilka är 
era utgångspunkter? 

• Hur  arbetar  ni  för  att  säkerställa  att  era  projekt  är  långsiktigt  hållbara  och  att  kvinnors  
inflytande förändras långsiktigt? Lokal förankring?

• Vilka  kontakter  har  Sverige/Er  organisation  med  lokala  kvinnorättsorganisationer  i 
krigsdrabbade länder?  

• Varför är det viktigt att kvinnor deltar i fredsprocesser? 

• Hur  kan  ökat  kvinnligt  deltagande  påverka  fredsprocesser  (i  din  mening,  eller  konkreta 
exempel)? 

• Hur yttrar sig det kvinnliga deltagandet/inflytandet på lokal respektive svensk nivå? Exempel 
på deltagande/inflytande? 

• Vilka problem är behäftade med att ställa krav på att kvinnor skall involveras i fredsprocesser? 

Implementering 

• Vilka konkreta insatser/projekt/stöd etc. utför Sverige (er organisation) med direkt koppling 
till 1325?  

• Vilka svårigheter kan utläsas i implementeringen hittills?  
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