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Abstract 

UNSCR 1325 highlights the importance of studying the relation between identity 

and international policies, and could be considered an example of how 

constructions of international policies are made through political representations 

of different groups. Traditionally in security discourses, women have been 

portrayed as the most vulnerable group of people in times of armed conflicts. 

Some feminists argue that this discourse results in the peace-keeping role women 

are proscribed in post-conflict reconstruction. With a poststructuralist feminist 

approach, I have concluded that resolution 1325 reconstructs a female security 

identity based on the historical representation of women within security 

discourses. The reconstruction of a female security identity in this policy is 

particularly visible through the relational conception of identity, that is, by 

reference to something an identity is not considered to be. In the analysis of 

resolution 1325, this is evidenced by the description of women as a group of 

vulnerable people in armed conflicts in relation to a call for greater representation 

of women in political decision-making. Furthermore, the reconstruction of a 

female security identity illustrates how acceptable knowledge is produced in the 

resolution. The necessity of problematizing the use of gender categories in 

international policies is thus demonstrated.  

 

Nyckelord: Resolution 1325, FN, policy, identitet, genus, könkonstruktioner, 

säkerhet, diskursanalys 

Antal ord: 9100 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 som handlar om kvinnor, fred 

och säkerhet (United Nations 2000). Skapandet av resolutionen kan ses som ett 

resultat av en lång politisk och historisk process, där FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter från 1948 och FN:s kvinnokonvention från 1979 utgör 

viktiga grundstenar. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fastslår bland 

annat lika rättigheter för kvinnor och män, en aspekt som förstärks ytterligare i 

den senare antagna kvinnokonventionen (United Nations 1948, 1979). Ett annat 

dokument som också har haft en stor inverkan för skapandet av resolution 1325 är 

Pektingplattformen, ett tilläggsdokument till kvinnokonventionen som FN antog 

år 1995. Dokumentet syftar till att förstärka de föregående stadgade målen rörande 

jämställdhet, utveckling och fred för kvinnor (United Nations 1995). Frågor 

rörande kvinnors situation och jämställdhet var något som starkt kopplades 

samman med problem rörande internationell fred och säkerhet (Ibid.). 

Resolution 1325 kan indelas i tre övergripande teman: beskydd, representation 

och integrering av genusperspektiv. Säkerhetsrådet uttrycker en oro över att 

kvinnor utgör en mycket stor majoritet av utsatta civila vid väpnade konflikter och 

understryker att ett större skydd för kvinnor måste tillgodoses. Vidare betonas den 

ojämställdhet som råder vid konfliktlösning och fredsbevarande insatser, där 

kvinnors deltagande lyfts fram som en betydelsefull kraft för att åstadkomma 

internationell fred och säkerhet. Här framhåller säkerhetsrådet att arbetet ska 

genomsyras av ett genusperspektiv (United Nations 2000). 

Tidigare forskning och debatt om resolution 1325 har till stor del fokuserat på 

tillvägagångssättet för dess implementering och vilka hinder som står i vägen för 

ett förverkligande. Med andra ord har effekterna av resolutionen som ett 

policydokument samt analys av kvinnors delaktighet i fredsprocesser varit i fokus 

(se exempelvis Olsson – Gizelis 2013, Ellerby 2013). En forskare som dock 

avviker från detta angreppssätt i sitt studerande av resolution 1325 är Laura 

Shepard, som innehar ett mer diskursivt förhållningssätt till resolutionen. I hennes 

studier har fokusering snarare varit på hur resolutionens utformning synliggör 

institutionell makt och auktoritet. Genom en ansats av diskursiva analyser 

uppmärksammas hur utomstående förväntningar gentemot kvinnor kommer till 

uttryck i arbetet för internationell fred och säkerhet (Shepard 2008, 2011). Även 

Lene Hansen är en forskare som delar det diskursiva angreppssättet av 

forskningsobjekt. Hon betonar betydelsen av att studera relationen mellan identitet 

och internationella policies för att synliggöra både hur policies bygger på 

representationer av identitet samt konstruerar identitet (Hansen 2006).   
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1.2 Syfte och frågeställning 

Samtidigt som FN:s resolution 1325 gör anspråk i att belysa de oproportionerliga 

och särskilda påföljder som kvinnor utsätts för vid väpnade konflikter, uppmanas 

en högre representation av kvinnor i arbetet för internationell fred och säkerhet 

(United Nations 2000). Kvinnor som grupp har traditionellt inom 

säkerhetsdiskurser beskrivits som särskilt utsatta vid tider av väpnade konflikter, 

en beskrivning som gör sig synlig även i denna diskurs. Med detta sagt går det 

dock ana att säkerhetsrådet ämnar ge en nyanserad bild av kvinnor, där betydelsen 

av kvinnors deltagande i politiska beslutsprocesser och representation lyfts fram 

som viktiga komponenter för åstadkommandet av internationell fred och säkerhet. 

Jag finner det därför intressant att undersöka på vilket sätt resolution 1325 i 

sammanföringen av dessa två aspekter – utsatthet respektive högre representation 

– rekonstruerar en kvinnlig säkerhetsidentitet. Trots intentionen med nyanseringen 

finns det anledning att undersöka om detta inte snarare befäster en kvinnlig 

könsroll. Med utgångspunkt i en poststrukturalistisk feministisk teoribildning med 

fokus på könkonstruktioner i säkerhetsdiskurser ämnar jag analysera relationen 

mellan identitet och internationella policies i resolution 1325.   

 

Jag avser att arbeta utifrån följande frågeställning i min uppsats: 

 På vilket sätt rekonstruerar FN:s resolution 1325 en kvinnlig 

säkerhetsidentitet? 

 

Med en teoretisk och metodologisk utgångspunkt i språket som konstituerande 

för människans verklighet och kunskap ämnar jag söka svar på ovanstående 

frågeställning. Tidigare forskning har som sagt uppmärksammat betydelsen av att 

beakta diskurser i analyser av policies (se exempelvis Shepard 2008), och mitt 

bidrag till forskningen blir att studera hur diskurser rekonstruerar identitet. Detta 

gör jag genom att studera ett empiriskt textmaterial: FN:s resolution 1325.  

1.3 Metod 

Med utgångspunkt i en poststrukturalistisk feministisk teoribildning ämnar jag i 

denna kvalitativa studie undersöka på vilket sätt FN:s resolution 1325 

rekonstruerar en kvinnlig säkerhetsidentitet. För att besvara min frågeställning har 

jag valt att göra en diskursanalys med en teoretisk grund i hur förekommande 

könkonstruktioner i säkerhetsdiskurser kan bidra till identitetsbildning.  

Anledningen till valet av diskursanalys är att denna metod lyfter fram språket 

som central bärare av mening. Språket utgörs av ett socialt system som inte bara 

refererar till saker och ting – språket ligger istället till grund för människans 

verklighet (Neumann 2003, s. 18, 37). Diskursanalysens främsta syfte är att skapa 

en metod där både språk och handlingsmönster analyseras i ett helhetsperspektiv. 
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Det centrala blir att undersöka olika handlingspremisser för det talade och det 

gjorda, och se på vilket sätt olika utsagor leder till olika handlingsmönster i 

diverse sammanhang (Ibid. 76f). Diskursanalys som metod delar det 

konstruktivistiska synsättet på språket som en essentiell grundbult i förståelsen för 

hur människor tänker och vad människor gör. Att inneha en diskursanalytisk 

position där det framhålls att språket inte är en återspegling av den materiella 

verkligheten betyder inte att man som forskare förkastar att det förekommer en 

”verklighet därute”. Vad som dock skiljer diskursanalysen från andra 

vetenskapsteoretiska positioner ligger i hur man ser på mening, där ett objekt i sig 

inte anses inneha mening utan är beroende av den sociala kontexten. Politik är 

ingenting bestämt, vilket innebär att människors sammanhang är i konstant 

förändring och konstruerbart (Bergström – Boréus 2005, s. 327, 349) . 

Genom att analysera en text utifrån ett diskursivt angreppssätt utgör som sagt 

fokus att studera på vilket sätt språket bidrar till att forma verkligheten. Detta 

medför till att bryta den åtskillnad som kan tänkas finnas mellan idé och 

verklighet – handlingen knyts samman med språket (Ibid. s. 305). Göran 

Bergström och Kristina Boréus (2005) exemplifierar genom Michel Foucault hur 

maktdimensionen också synliggörs i diskurser – människor regleras genom 

skapandet av diskurser. Utvecklingen av makt bör snarare ses som en relationell 

förbindelse mellan människor än som ett maktutövande av eller för ett visst 

subjekt (Ibid. s. 310f). 

Det existerar många grenar inom diskursanalys som metod vilket resulterar i 

att det finns olika sätt att använda sig av metoden. För min del har användningen 

av denna metod framförallt varit till hjälp genom det sätt metoden strävar efter att 

rekonstruera sociala identiteter – något som anses vara föränderligt. Genom att 

studera vad offentliga texter och tryck säger om ett visst kön ges en förståelse om 

hur diskursen bidrar med egenskaper och antaganden om dess identitetsformning 

(Ibid. s. 327f). Bergström och Boréus (2005) framhåller betydelsen av att lyfta 

fram texters förekommande oppositioner i skapandet av identitetskonstruktioner, 

vilket är en metod som jag har använt mig utav med hjälp av poststrukturalistisk 

feministisk teoribildning. Jag har bland annat tagit del av material från V. Spike 

Peterson och Anne Sisson Runyan (2010), vilka framlyfter hur dikotomier av 

maskulinitet och femininitet bidrar till en viss uppfattning om kön. Genom att se 

resolution 1325 som uttryck för en diskursiv praktik har Hansens (2006) verktyg 

om relationen mellan identitet och internationella policies varit hjälpsam för min 

studie om hur resolution 1325 rekonstruerar en kvinnlig säkerhetsidentitet.  

Det valda teoriramverket och metoden är därmed sammanvävda i 

tillvägagångssättet för denna analys av resolution 1325. Min undersökning vilar 

på poststrukturalismen som teoribildning, vilken framför att språket inte är 

neutralt utan producerar mening (Hansen 2011, s. 170). Diskursanalys kan därför 

ses som en metod sprungen ur denna teoribildning, varför den har utgjort ett 

mycket hjälpsamt verktyg i min analys. Eftersom jag använder mig av en tolkande 

ansats för att undersöka på vilket sätt resolution 1325 rekonstruerar en kvinnlig 

säkerhetsidentitet har jag under uppsatsens gång tydligt försökt redogöra för de 

analysverktyg jag använder mig utav. För att tillgodose intersubjektivitetskravet i 

den mån det är möjligt genom användning av diskursanalys som metod, har jag 
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även använt mig av utvecklade analysverktyg (se Hansen 2006). Kritiken som kan 

ställas mot metoden är om den lever upp till de validitets- och reliabilitetskrav 

som ställs för forskning inom samhällsvetenskapen (Bergström – Boréus 2005, s. 

352f). Kan dessa krav anses vara uppfyllda i min uppsats när jag som forskare har 

en tolkande ansats? Oavsett vetenskapsteoretisk utgångspunkt ska dessa krav i 

högsta möjliga mån eftersträvas och möjligheten ökar genom en öppenhet för 

resultatets tillvägagångssätt (Ibid.). Genom en klar redogörelse för den valda 

teoribildningen och appliceringen av denna i min analys av resolution 1325 är 

detta en ansats som jag har försökt eftersträva. För att förtydliga denna aspekt 

kommer jag i nästkommande stycke motivera material och upplägg.  

1.4 Material och disposition 

I denna diskursiva undersökning utgör FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och 

säkerhet det empiriska materialet, och policydokumentet analyseras med grund i 

olika typer av litteraturer om poststrukturalistisk feministisk teoribildning. Dessa 

utgörs av böcker och vetenskapliga artiklar. En avgränsning av materialet har 

möjliggjorts utifrån den gren inom feministisk teori som jag använder mig utav i 

min studie. Val av material har därmed varit beroende av tillvägagångssättet för 

undersökningen. Den diskursanalytiska metoden för analysen av resolution 1325 

har också krävt att teoribildningen redovisas på ett tydligt sätt. Metodiken som 

används i min diskursiva analys av resolution 1325 bygger till mycket stor del på 

Hansens (2006) presenterade verktyg för analys om relationen mellan identitet 

och internationella policies. Även material från andra forskare inom 

poststrukturalistisk feministisk teori har använts, där litteraturer som behandlar 

relationen mellan genus och identitet i säkerhetsdiskurser har utgjort mitt 

huvudsakliga material. 

Uppsatsen utgörs av fem olika kapitel och är upplagd på följande vis: Detta 

inledningskapitel där en kort bakgrund till skapandet av resolution 1325 ges för en 

förståelse av följande problemställning och metod. Här har jag valt att ge en 

översiktlig beskrivning av diskursanalys som metod och på vilket sätt metoden 

används i min undersökning. Detta tillvägagångssätt är medvetet upplagt för att 

inte innehållet i uppsatsen ska läsas som upprepningar eftersom jag i 

nästkommande kapitel introducerar den valda teoribildningen, vilken behandlar 

innebörden av diskurs mer ingående. I detta avsnitt inleder jag med att förklara de 

centrala tankegångarna inom den poststrukturalistiska feministiska skolan – hur 

genus och språkligt könade uttryck för mening leder till identitetskonstruktioner, 

och vidare hur detta kan appliceras inom säkerhetsdiskurser. För att knyta 

samman teori och metod avlutas teorikapitlet med Hansens (2006) analysverktyg 

för relationen mellan identitet och internationella policies. Med en grund i 

teoribildningen används dessa verktyg för att diskursivt analysera på vilket sätt 

resolution 1325 rekonstruerar en kvinnlig säkerhetsidentitet. Avslutningsvis i 

uppsatsen drar jag slutsatser av det resultat som har tillkommit i analysen och ger 

förslag på vidare forskning inom ämnesområdet.  
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2 Introduktion till feministisk 

teoribildning och säkerhetsdiskurser 

I sin introduktion till Gender and International Security: Feminist perspectives 

(2010) skriver Laura Sjoberg hur angripandet av forskningsobjekt är beroende av 

vilka variabler man som forskare betraktar som meningsfulla när det kommer till 

internationell politik. Med andra ord bär man som forskare på en viss typ av 

”glasögon” i studiet av sitt forskningsobjekt. Inom feministisk teoribildning utgör 

genusperspektivet dessa glasögon och innebär framförallt centralt fokus på genus 

som representation av en viss typ av maktrelation i världspolitiken (Sjoberg 2010, 

s. 2f, se även Peterson – Runyan 2010).  

Med detta sagt är det viktigt att klargöra att ett synsätt där genus är centralt för 

att betrakta världen inte innebär att det endast existerar en enhetlig feministisk 

åskådning. Snarare förklarar Sjoberg (2010) att det förekommer olika feministiska 

perspektiv som skiljer sig åt i angripandet av världspolitiken och internationell 

säkerhet, däribland konstruktivistiskt och poststrukturalistiskt perspektiv. Utifrån 

ett konstruktivistiskt feministiskt perspektiv ligger fokuset på att studera vilka 

idéer om genus som både skapar och skapas av världspolitiken. Det 

poststrukturalistiska perspektivet fokuserar på hur genus och könade uttryck för 

mening leder till ett stärkande av maskulinitet och ett marginaliserande av 

femininitet – genom användandet av olika dikotomier som exempelvis stark/svag 

och rationell/känslig. Detta ligger sedan till grund för hur människor uppfattar 

världspolitiken (Sjoberg 2010, s. 3). 

När det kommer till studerandet av texter utgör dekonstruktion en mycket 

användbar metod inom feministisk teoribildning. Annica Kronsell förklarar i 

Feminist Methodologies for International Relations (2006) hur metoden är 

hjälpsam för att visa hur texter inom internationell politik omedvetet genomsyras 

av dikotomier baserade på genus, stereotyper och praktiker. Detta existerar 

undanskymt i många texter och dekonstruering av texter syftar därmed till att 

synliggöra könade relationer, genom att ifrågasätta den oppositionella logiken 

som bland annat förekommer genom kategorierna kvinna/man och fred/krig.  

Eftersom metoden ämnar lyfta fram vad som sägs ”mellan raderna” kräver 

dekonstruering av texter noggrann läsning för att avslöja hur historiskt inbäddade 

normer inverkar på förekommande koncept (Kronsell 2006, s. 110, 115). 

Det som genomsyrar den feministiska teoribildningen som helhet i studiet av 

världspolitik är den delade synen på den förekommande könshierarkin som det 

internationella systemet utgörs utav (Sjoberg 2009, s. 189). Detta får bland annat 

konsekvenser i förståelsen av säkerhet, där ett feministiskt angreppssätt 

ifrågasätter traditionella koncept som figurerar i säkerhetsstudier. Genom att ge 

utrymme för genus som utgörande del av säkerhetsanalyser belyser feminister de 
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förekommande stereotypiska könsfördomar som utgör säkerhet som begrepp, 

exempelvis krig och fred. Ett feministiskt angreppssätt på säkerhet grundar sig 

därför på en bred förståelse för vad som räknas som ett säkerhetsproblem och till 

vem säkerhetsbegreppet bör tillämpas. Vidare fokuserar sig feministiska 

säkerhetsstudier på vilken roll de befintliga könsspecifika värdena spelar i 

internationell säkerhet, i form av bland annat dikotomiskt tänkande, och 

analyserar de konsekvenser detta bär med sig (Sjoberg 2010, s. 4-5). 

2.1 Poststrukturalistisk feminism och säkerhet 

Inom den poststrukturalistiska feministiska skolan uppmärksammas språkets makt 

för att synliggöra hur diskurser upprätthåller en maktordning som producerar en 

hierarkisk relation mellan maskulinitet och femininitet (Peterson – Runyan 2010, 

s. 82). Poststrukturalistiska feminister ställer sig skeptiska mot den essentialism 

som refererar till kategorier som ”kvinna” och andra identitetsgrupper som 

homogena, odifferentierade universella helheter. Denna skepticism förklaras 

bland annat genom att sådana kategoriseringar bidrar till att existerande hierarkier 

både inom och mellan grupper suddas ut (Peoples – Vaughan-Williams 2010, s. 

41). Eftersom genus är socialt konstruerat ger det också stöd åt att se 

könskategorier som diskursivt skapade. Könsidentiteter som bygger på att män 

och kvinnor innehar separerade och inbördes åtskilliga synsätt och erfarenheter 

måste därför problematiseras (Ibid. s. 41f).  

Columba Peoples och Nick Vaughan-Williams framför med hjälp av Petersons 

tankegångar i Critical Security Studies: An introduction (2010) hur människors 

synsätt om världen i grunden inte är genusneutrala utan återspeglar dominanta 

antaganden om maskulinitet och femininitet. Innebörden av vad säkerhet är och 

vad säkerhet betyder för människor blir därmed ett resultat av detta, varför 

Peterson också framhåller betydelsen av att transformera de dominerande 

ontologiska och epistemologiska synsätten som präglar säkerhetsdiskursen. Detta 

är som sagt fundamentalt att framhäva rörande säkerhet eftersom dessa ligger till 

grund för människors förståelse av världen (Ibid. s. 41). 

Trots att feminister delar ett gemensamt grundantagande att mäns synsätt, 

intressen och handlingar har varit överordnade och privilegierade över kvinnors – 

patriarkatet – skiljer sig feministiska angripanden på säkerhet åt i vissa punkter. 

Kritiken mot patriarkatet genomsyrar feministers ansats på säkerhet men 

fokuseringen, metoden och konsekvenserna av denna kritik skiljer också dessa 

perspektiv åt. Där liberala feminister tar sin utgångspunkt i kvinnors 

marginalisering i säkerhet och frågar sig var kvinnor befinner sig i säkerhet följer 

en strävan efter att göra kvinnor mer synliga i säkerhetsstudier. 

Ståndpunktsfeminister lägger tonvikt på kvinnors synsätt och erfarenheter som 

grund för teoretiserande om säkerhetsrelationer och analyserar empiriskt material 

utifrån detta (Peoples – Vaughan-Williams 2010, s. 36-39). 

Poststrukturalistiska feministers ansats på säkerhet skiljer sig därmed från 

liberala och ståndpunktsfeminister i vissa centrala hänseenden (Ibid. s. 41). En 
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kritik som riktas mot det liberala feministiska tillvägagångssättet är hur detta 

perspektiv ”lägger till kvinnor och rör om”, ett tillvägagångssätt som tar 

problematiska föreställningar om verkligheten, könskategorier och genus som 

givna snarare än som socialt konstruerade företeelser (Ibid. s. 38). Ytterligare en 

problematik som går att finna hos poststrukturalistiska feminister gentemot dessa 

perspektiv är tanken att män och kvinnor innehar olika synsätt och erfarenheter. 

Detta anses problematiskt eftersom könsidentiteter anses vara konstituerade och 

återskapas genom vardagliga praktiker. Därmed delar inte poststrukturalistiska 

feminister den ståndpunktsfeministiska positionen (Ibid. s. 41f). En första ansats 

på säkerhet utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv är istället att 

fokusera på hur könskategorier är diskursivt konstruerade, och följer av att utgå 

från analyser om könskategoriers instabilitet (Ibid. s. 36).  

2.2 Genus som social konstruktion 

Genus är ett begrepp som många gånger likställs med kön, en felbedömd liknelse 

som både resulterar i en alltför begränsad bild av dess betydelse och dess 

implikationer. Peterson och Runyan förklarar i Global Gender Issues in the New 

Millennium (2010) att genus refererar till socialt lärda beteenden, repeterade 

handlingar och föreställningar som är förknippat med och separerade genom 

tillskrivna genusroller av maskulinitet och femininitet (Peterson – Runyan 2010, s. 

2). Sociala konstruktioner av maskulinitet och femininitet bör här ses som en 

relationell förbindelse till varandra, där den dikotomiska och hierarkiska 

relationen kommer till uttryck i maktprojektioner och olika former av 

ojämställdhet (Ibid. s. 12, 60). Genusanalys bidrar både till att synliggöra på vilket 

sätt vi människor identifierar oss själva likväl synen på världen och hur människor 

identifierar sig i relation till varandra– hur vi människor positionerar oss inom 

sociala strukturer (Ibid. s. 12).  Med detta sagt kan genus därmed inte reduceras 

till att endast handla om kön, än mindre endast beakta kvinnor – det är en social 

konstruktion som demonstrerar den hierarkiska relationen mellan konstruktioner 

av maskulinitet och femininitet (Ibid. s. 60). 

I klargörandet av genus som en social konstruktion diskuterar Peterson och 

Runyan (2010) vidare att de särskilda karaktärsdrag som är associerade med 

femininitet och maskulinitet varierar märkbart över kulturer, klasser, etnicitet och 

åldersgrupper. Därmed blir det av betydelse att intersektionalitet ges utrymme i 

genusanalysen eftersom detta bidrar med en bredare förståelse kring hur det inte 

endast existerar en slags identitet baserad på exempelvis kön, utan flera 

genusordningar som tar sig uttryck i åtskilliga identiteter (Ibid. s. 24, 60f).  

Att identiteter och aktiviteter som är associerade med män och kvinnor är 

ojämnställd beror till stor del på att maskulina aktiviteter både är högre värderade 

och privilegierade över feminina aktiviteter i större delen av världen och på en rad 

olika vis. Den sociala konstruktionen av genus kan därför ses som ett utgörande 

system av makt som inte bara indelar världen i ”män” respektive ”kvinnor” och 

maskulinitet respektive femininitet, utan vissa män och maskulinitet placeras ovan 
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flertalet kvinnor och femininitet (Ibid. s. 60). Värden och aktiviteter som är 

förknippade med femininitet utesluts på bekostnad av värden och aktiviteter som 

är förknippade med maskulinitet, och kan förklaras genom den dikotomiska 

konstruktionen av maskulinitet och femininitet (Ibid. s. 62). 

2.3 Dikotomier av maskulinitet och femininitet 

Dikotomier verkar i form av att dela upp koncept, där termer, idéer och 

karaktärsdrag här ses i två ömsesidigt motsättningar till varandra. Dikotomiers 

effekt är av betydelse att lyfta fram i förklarandet av sociala relationer eftersom 

dess struktur påverkar människors tänkande och agerande. Även om vissa hävdar 

att det går att argumentera för att dikotomiserande tänkande i sig inte är allvarligt 

ofördelaktigt gällande sociala företeelser är det oundvikligt politiskt. Den binära 

logiken som utgör dikotomier medför ett sätt att se på fenomen genom ett 

”antingen eller”- tänk. Dikotomier verkar därmed inte som självständiga koncept 

utan definieras i en motsättande relation, där den ena värderas högre på bekostnad 

av den andra (Runyan – Peterson 2010, s. 48f). 

Eftersom dikotomier uppdelar fenomen i två oppositioner utesluter detta även 

en blandning av termer eller alternativa konstruktioner. Detta resulterar i 

förenklad bild av verkligheten då dikotomierna anses vara statiska, tidlösa och 

oberoende av kontexten. Snarare än att se dessa som konsekvenser av sociala 

konventioner betraktas de som logiska till sin natur (Ibid. s. 50).  

Peterson och Runyan (2010) diskuterar även hur den naturliga uppfattningen 

om skillnader i kön naturaliserar dikotomiska genusskillnader som leder till ett 

hierarkiskt och kategoriskt oppositionstänkande (Ibid. s. 78).  Då dikotomier 

påverkar människors världssyn blir det betydelsefullt att blottlägga på vilket sätt 

de verkar. Hierarkiska dikotomier av maskulinitet och femininitet kan ses i en 

uppdelning, där värden som är förknippade med maskulinitet ses som ”subjekt” 

och värden i motsats mening förknippade med femininitet ses som ”objekt” (Ibid. 

s. 52). Dikotomiska könsskillnader verkar inte bara hierarkiskt utan bidrar även 

till att befästa manligt normperspektiv – androcentrism (Ibid. s. 72). 

Den hierarkiska dikotomin av maskulinitet och femininitet upprätthålls som 

sagt genom olika tilldelade värden som står i motsatsförhållande till varandra. 

Värden associerade med maskulinitet är exempelvis ”den vetande”, ”autonomi”, 

”makt”, ”rationell”, ”självständig”, ”säker”, ”utnyttjar” medan värden 

sammankopplade med femininitet exempelvis är ”den andra”, ”beroende”, 

”passivitet”, ”känslig”, ”fredlig”, ”osäker”, ”utnyttjad” (Ibid. s. 51f, 68). Genom 

att maskulinitet blir sett som ”sunt förnuft” och underordnar associationer med 

femininitet normaliseras och legitimeras den maskulina hegemoniska 

maktordningen (Ibid. s. 78). Det hierarkiska ordningssystemet mellan maskulinitet 

och femininitet som formar människors identitet kan sägas spåras tillbaka till tidig 

socialisering i barndomen. Redan från tidig ålder produceras och reproduceras 

stereotyper, dikotomier och ordningssystem som bygger på att göra en åtskillnad 

mellan män/maskulinitet och kvinnor/femininitet. Detta är något som är synligt i 
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många kulturer och konstruerar en motsättande relation som kan sägas ligga till 

grund för identitetsbildning (Peterson – Runyan 2010, s. 68). 

2.4 Diskursiva föreställningar om könsidentitet 

Gunhild Hoogensen och Svein Vigeland Rottem betonar i Gender Identity and the 

Subject of Security (2004) vikten av identitet i förståelsen av säkerhet. När det 

kommer till säkerhetsdiskurser har identitet till stor del kopplats till etnicitet och 

nationalitet. Innebörden av säkerhet utvidgas genom att betrakta olika 

konstruktioner av maskulinitet och femininitet som betydande komponenter av 

kulturella och politiska identiteter (Hoogensen – Vigeland Rottem 2004, s. 156). 

Ett erkännande av genus som en utgörande dimension av identitetsbildning och 

säkerhet ger utrymme för hur identiteter i sin tur skapar individuella och 

kollektiva säkerhetsbehov (Ibid.).  

Allmänt överenskommet bland många forskare är uppfattningen att identiteter 

inte är objektiva till sin existens utan är konstruerade – både genom egen självbild 

och genom utomstående definitioner av identitet. Identiteter utvecklas och 

förändras i samspel mellan människor och uttrycks i en social och kulturell 

kontext. Språkbruk och sociala relationer formar identitetsutvecklingen till 

mycket stor del och det är väsentligt att framhålla den existerande variationen, 

nämligen att identiteter är mångfaldiga och kontextberoende (Alvesson – Due 

Billing 2011, s. 142f).  

Inom den poststrukturalistiska feministiska skolan problematiseras begrepp 

som ”kvinna” och ”kvinnlig könsidentitet” eftersom dessa bygger på 

föreställningen att det existerar en grundläggande enhetlig innebörd. Istället 

framhåller poststrukturalistiska feminister att betydelsen av begreppet ”kvinna” 

inte ska ses som en universell kategori, utan snarare är beroende av den diskurs 

som begreppet brukas i. Genom användningen av begrepp som ”man” och 

”kvinna” betraktas verkligheten som inte bara redan given utan begreppen bidrar 

dessutom till att göra människor uppmärksamma på vilket sätt situationen ser ut 

”där ute”. Föreställningen om män och kvinnor är kontextberoende och vad som 

betraktas som maskulint/feminint konstrueras på olika sätt beroende på 

situationen (Alvesson – Due Billing 2011, s. 60-62).  

Identitetskonstruktioner utifrån kön har traditionellt sätt baserats på biologiska 

åtskillnader mellan män och kvinnor, där ett antagande om könsskillnader har 

uppfattats utifrån egenskaper av enhetlig och naturlig art (Ibid. s. 148). Att göra en 

distinktion mellan kategorierna män och kvinnor konstruerar därmed identiteter 

baserade på kön, varför användningen av dessa begrepp inte kan uppfattas som 

neutrala (Ibid. s. 61f). Språket vilar med andra ord inte på en reflektion av en 

bestämd verklighet – det bidrar istället till skapandet av idéer och föreställningar 

(Bergström – Boréus 2005, s. 305). Genom diskursiva samspel uttrycks och 

förstärks en viss identitet, bland annat genom beskrivningar om vem människan 

antas vara utifrån könsskillnader och könskategorier (Alvesson – Due Billing 

2011, s. 151). 
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2.5 Könkonstruktioner i säkerhetsdiskurser 

Dikotomiska åtskillnader är mycket framträdande i säkerhetsdiskurser, där krig 

och fred är två påfallande exempel som skildras utifrån maskulinitet och 

femininitet (Tickner 2001, s. 37). I diskurser som berör krig har kvinnor 

traditionellt sätt blivit tillskrivna en roll av offer. Sandra Cheldelin och Maneshka 

Eliatamby beskriver i Women Waging War and Peace: International Perspectives 

on Women’s Roles in Conflict and Post-Conflict Reconstruction (2011) att 

kvinnors porträttering som offer vid krig tar sig uttryck på olika vis. Kvinnor har 

till stor del förknippats som mödrar/änkor till nära förlorade och som 

fysiskt/psykiskt skadade civila, ett resultat av exempelvis tortyr, våldtäkt, dödsfall 

och andra liknande typer av förödelser (Cheldelin – Eliatamby 2011, s. 1). Med 

andra ord existerar det en diskursiv praktik gällande konflikt och våld, där kvinnor 

– mer än män – är offer. Utan att förneka att kvinnor och barn hör till de civila 

som ofta påverkas negativt vid krigstider så menar Cheldelin och Eliatamby 

(2011) att denna diskurs bidrar till att begränsa kvinnors roll till att endast förbli 

att vara offer eller sidoåskådare (Cheldelin – Eliatamby 2011, s. 283f). 

Att kvinnor beskrivs som offer vid tider av krig och konflikt får konsekvenser 

för vilken roll kvinnor som grupp tillskrivs vid konfliktlösning. Det existerar en 

rådande uppfattning att kvinnor är de bäst lämpade när det kommer till freds- och 

konfliktlösning, en uppfattning som exempelvis förklaras genom antagandet att 

kvinnor är de värst utsatta vid konflikt. Cheldelin och Eliatamby (2011) menar att 

denna diskurs demonstrerar en ofullständig bild av verkligheten eftersom den 

bidrar med en specifik och förenklad syn på kvinnors inblandning vid konflikter 

(Ibid. s. 283-285). Vidare kan denna diskurs resultera i att legitimera stereotypiska 

egenskaper och attribut som förknippas med kvinnor. Att kvinnor anses inneha 

speciella egenskaper till sin biologiska natur, som exempelvis ”mjukhet, 

fredlighet och samarbetsvillig” både konstruerar och rekonstruerar femininitet. Att 

detta likställs med det kvinnliga könet bidrar därför till en essentiellastisk syn på 

kvinnor som mer fredliga av naturen (Kronsell 2012, s. 106f). 

Den idealiserade diskursen som sammankopplar femininitet med fred är 

beroende och relationell till förhållandet mellan maskulinitet och krig (Tickner 

2001, s. 37). Mäns roll i krig förklaras bland annat i termer av konceptet 

”beskyddare” där män i form av soldater anses utföra krig för att skydda kvinnor, 

barn och andra uppfattade sårbara människor som inte anses kunna skydda sig 

själva (Ibid. s. 57). Dessa dikotomier – ”beskyddare” respektive ”beskyddad” – 

bidrar till könade diskurser om män och kvinnor rörande säkerhet. Relationen 

mellan beskyddare/beskyddad verkar också genom en hierarkisk maktrelation, där 

den som tilldelas rollen att beskyddas är i beroende ställning till beskyddaren. Det 

är beskyddaren som definierar vad som är ett säkerhetshot och hur det ska lösas. 

Således kan kvinnors associering med fred också anses resultera i en förnekelse av 

kvinnors makt samt till en nedvärdering av kvinnors åsikt gällande 

säkerhetsfrågor (Wibben 2011, s. 21f).  



 

 11 

2.6 Identitets(re)konstruktioner i policies 

I Security as Practice: Discourse analysis and the Bosnian war (2006) framför 

Lene Hansen hur relationen mellan identitet och internationella policies utgör 

central fokusering inom poststrukturalistisk forskning. Genom en förståelse om 

policies som en diskursiv praktik förklaras det hur materiella faktorer och idéer 

hänger samman, varför dessa inte kan ses i separata termer. Innehållet i 

internationella policies bygger på representationer av identiteter men reproducerar 

även identiteter genom de egna formuleringarna. Diskurserna kan därför ses som 

socialt konstruerade till sin natur eftersom skaparna av texterna adresserar 

politiska oppositioner likväl den vidare offentliga sfären i sin ansats att 

institutionalisera sin förståelse av identiteter (Hansen 2006, s. 1). Genom en 

grundläggande syn om identitet och policy som ontologiskt oskiljaktiga och som 

antas genom diskurser, finner poststrukturalister svårigheter i att 

kunskapsteoretiskt bevisa de kausala effekterna av identitet på internationella 

policies. Denna tanke för forskningsanalys kan därmed antas vara en 

grundläggande skillnad mot ett rationalistiskt och konstruktivistiskt perspektiv där 

identitet istället ses som en potential kausal inverkan på internationella policies 

och till viss del även icke-diskursivt konstituerat (Ibid. s. 27). 

Det poststrukturalistiska antagandet om internationella policies – konstruerade 

genom representationer av identiteter – baseras på uppfattningen om identitet som 

diskursivt, politiskt, relationellt och socialt skapat. Genom att argumentera för att 

identiteter är diskursiva och politiska hävdas det att representationer av identiteter 

placerar utrikespolitiska frågor genom en tolkningsbar lins. Detta kan därmed 

resultera i att internationella policies formuleras som ett sakenligt svar på dessa 

frågor. Genom att se identitet som konstruerat genom diskurser och att policies är 

beroende av dessa konstruktioner, vidmakthåller poststrukturalister att det inte 

existerar några objektiva identiteter i ”andra diskurssfärer” – identitet kan inte 

användas som variabel för att mäta beteenden och icke-diskursiva faktorer. Den 

relationella uppfattningen om identitet innebär att identitet alltid förstås och 

förklaras genom att referera till något det inte anses vara. Detta kan exempelvis 

förklaras i termer av kön, där en benämning av ett kön skapar en identitet som är 

till dess motsättning. Den sociala dimensionen av identitetskonstruktioner åsyftar 

klargöra att individuella identiteter är skapade genom en uppsättning av kollektiva 

koder, snarare än genom individuell självbild (Ibid. s. 6f, 18). 

En begreppsbildning av identitetskonstruktion som diskursiv, politisk, 

relationell och social innebär att internationella policies ständigt formulerar ett 

”jag” och en uppsättning av ”andra”. Rörande säkerhetsdiskurser har detta 

traditionellt sett utgjorts av ett nationellt jag, i motsättning till utomstående och 

mer hotfulla andra. Detta betyder dock inte att identitetskonstruktioner alltid ska 

ses i ljuset av sammanställningar mot en radikal och hotfull motsättning – 

identitetskonstruktionerna varierar och den andra kan både utgöras av geografiska 

representationer såväl som politiska representationer, exempelvis ”kvinnor” eller 

”civila”. För att förstå dessa förekommande representationer i internationella 

policies framhäver poststrukturalistiska diskursanalytiker vikten av att se hur 
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politiska beslutsfattare befinner sig inom en större politisk och offentlig kontext. 

Identitetsrepresentationerna som rekonstrueras i dessa policies ses här som ett 

resultat av tidigare formade representationer av individer, institutioner och media. 

De utrikespolitiska beslutsfattarnas strävan efter auktoritet att kunna uttala sig om 

en viss utrikespolitisk fråga grundar sig både på deras institutionella plats men 

också uttalad kunskap om en viss fråga. Därmed blir det av stor vikt att analysera 

hur policies genom sin diskurs skapar accepterande kunskap (Ibid. s. 6-8).  

Identitet är som ovan nämnts en utgörande ontologisk och epistemologisk del 

inom poststrukturalistisk diskursanalys och är diskursivt och relationellt 

reproducerat genom internationella policies. Enligt Hansen (2006) kan några 

hjälpsamma analytiska verktyg tillämpas utifrån det ovan presenterade teoretiska 

ramverk för att metodologiskt undersöka komplexiteten av politiska 

identitetskonstruktioner (Ibid. s. 37). Här framhålls att en lämpbar första ansats 

vore att inte endast se identitetskonceptet som utgörandes av en radikal och tvär 

motsättning av den uppfattade andra, utan att utgå från olika grader av den andra. 

Att definiera identitetskonstruktioner under endast radikala former som den enda 

formen av identitetsskapande frambringar både en statisk syn på internationella 

policydiskurser som inkapabla till förändring och motsägelsefullt separerat från 

politiska och diskursiva praktiker (Ibid. s. 37, 41). 

Med denna mångsidiga syn på den uppfattade andra som grund är en vidare 

metodologisk ansats att identifiera de termer som indikerar en klar konstruktion 

av denna identitet i texten. I detta fall kan tillskrivna värden och karaktäristika i 

diskurser identifiera den andra. Trots att identiteter är relationellt konstruerade, 

och jaget alltid formuleras i motsättning till en annan, är det viktigt att framlyfta 

att alla texter inte är konstruerade på ett slaviskt och klart åtskiljande av ett jag 

respektive andra. Med andra ord är det sällan det står utskrivet i policies svart på 

vitt vad en identitet är/inte är, varför det är av väsentlig betydelse att undersöka 

instabilitet i den förekommande diskursen (Ibid. s. 41-44). 

Efter att ha identifierat explicita nyckelpresentationer i texten framhålls ett 

nästa steg, vilket är forskarens användning av den förekommande historien av de 

valda representationerna. Detta betyder dock inte att nuvarande funna 

identitetsrepresentationer i texten slaviskt måste upprepa historiska diskurser, men 

bör åtminstone på något vis relatera till dessa. Vikten av den historiska 

dimensionen ska inte ses i jämförande termer, utan frambringar snarare en 

förståelse om på vilket sätt den nuvarande identitetsrepresentationen har 

konstruerats i policydokumentet (Ibid. s. 53). 
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3 Diskursanalys av resolution 1325 

Med en grund i det föregående presenterade teoriavsnittet kommer jag i denna del 

diskursivt analysera hur FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 

rekonstruerar en kvinnlig säkerhetsidentitet. Resolutionens uppbyggnad är av 

betydande vikt för utformningen av denna analys då den är skriven på ett sätt som 

underlättar vad som är relevant att lyfta fram för att besvara just min 

frågeställning. Inledningsvis skrivs det i resolutionen om bakomliggande faktorer 

för dess skapande, däribland Pekingplattformen och FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter. Det framhålls bland annat att säkerhetsrådet innehar det 

primära ansvaret för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Därefter 

uttrycker säkerhetsrådet uppmaningar om kvinnors situation i väpnade konflikter 

och betonar deras roll i arbetet för internationell fred och säkerhet. 

Resolutionen följs sedan av 18 paragrafer, vilka efter noggrann undersökning 

går göra en indelning utifrån tre huvudteman som behandlar arbetet kring kvinnor, 

fred och säkerhet: beskydd, representation och integrering av genusperspektiv. 

Tillvägagångssättet för diskursanalysen kommer läggas upp efter följande teman, 

där jag har valt att lyfta fram citat från resolutionen som representerar dessa 

teman. Därefter analyserar jag dessa citat med hjälp av de presenterade verktyg 

som Hansen (2006) framhåller i studerandet av relationen mellan identitet och 

internationella policies. Detta för att identifiera på vilket sätt resolution 1325 

rekonstruerar en kvinnlig säkerhetsidentitet. Tillvägagångssättet för 

undersökningen görs som sagt med en grund i det föregående presenterade 

teoriramverket, det vill säga hur identitet kan uppfattas utifrån könkonstruktioner.  

3.1 Kvinnors beskydd i väpnade konflikter 

”Expressing concern that civilians, particularly women and children, account for the 

vast majority of those adversely affected by armed conflict, including as refugees 

and internally displaced persons, and increasingly are targeted by combatants and 

armed elements, and recognizing the consequent impact this has on durable peace 

and reconciliation,” (United Nations 2000) 

 

“Emphasizing the need for all parties to ensure that mine clearance and mine 

awareness programmes take into the account the special needs of women and girls,” 

(United Nations 2000) 

 

“Recognizing that an understanding of the impact of armed conflict on women and 

girls, effective institutional arrangements to guarantee their protection and full 
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participation in the peace process can significantly contribute to the maintenance 

and promotion of international peace and security,” (United Nations 2000) 

 

“Calls on all parties to armed conflict to take special measures to protect women and 

girls from gender-based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, 

and all other forms of violence in situations of armed conflict;” (United Nations 

2000) 

 

De ovan skrivna citaten representerar som tidigare nämnts ett identifierat 

huvudtema i resolution 1325, vilket berör kvinnors beskydd i väpnade konflikter. 

Säkerhetsrådet uttrycker en oro över att kvinnor som grupp utgör den större 

andelen av civilbefolkningen som påverkas negativt under tider av väpnade 

konflikter och vilken effekt detta bär med sig för ett åstadkommande av fred och 

försoning. De uppmanar därför till beskydd av kvinnor och respekt för deras (och 

även flickors) mänskliga rättigheter och framhåller vidare en medvetenhet för 

deras speciella behov (United Nations 2000).  

Vad som går att avläsa utifrån följande citat från resolutionen är att FN gör en 

indelning av grupper utifrån kön. Utifrån dessa formuleringar utgör kvinnor som 

grupp en politisk representation som beskrivs utifrån deras utsatthet i väpnade 

konflikter. Som Hansen (2006) påpekar grundar sig internationella policies på 

tidigare representationer av identitet, men frambringar även konstruktioner av 

identitet genom egen diskurs (Hansen 2006, s. 1). Kvinnor beskrivs här av FN 

som offer vid väpnade konflikter, vilket kan sägas bidra till att befästa en viss 

politisk representation av kvinnor som grupp när det kommer till säkerhet. Den 

”kvinnliga” identifikationen inom säkerhetsdiskurser har traditionellt likställt 

kvinnor med en offerroll och i behov av beskydd (Cheldelin – Eliatamby 2011, s. 

1). Med detta sagt går det således spåra hur den historiska dimensionen gör sig 

synlig inom internationella policies och hur detta leder till att rekonstruera en 

identitet i just denna resolution. Ett beskydd för kvinnor blir här synonymt med 

säkerhet, en identifikation som ger en uppfattning i vad det innebär att vara kvinna 

i säkerhetstermer. Den uttalade kunskapen i detta policydokument rörande 

kvinnors utsatthet vid väpnade konflikter kan därmed inte endast iakttas som en 

objektiv beskrivning av kunskap. Med detta är det viktigt att framhålla hur 

säkerhetsrådet genom dessa beskrivningar om kvinnors utsatthet istället kan anses 

återskapa och befästa en verklighet utifrån konstruktioner av kön, vilka snarare 

uppfattas som positiviskt/objektivt. 

Kategoriseringen av människor utifrån kön är som ovan nämnts inget som går 

att undkomma att finna i denna resolution. Något som är märkbart igenom hela 

resolutionen är att säkerhetsrådet endast refererar till kvinnor, där de inte mer än 

vid ett tillfälle i policydokumentet nämner ordet ”male” (United Nations 2000). 

Ser man till syftet med policydokumentet torde detta inte vara något konstigt då 

säkerhetsrådet syftar till att öka medvetenheten kring just kvinnors specifika 

utsatthet vid väpnade konflikter. Men som tidigare nämnts är det betydande att 

lyfta fram konsekvenserna av sådana formuleringar som grundar sig på 

könskategorier eftersom detta kan leda till en uppfattad identitet som den sanna. I 

de ovan citerade formuleringarna i policydokumentet går det göra en tolkning att 
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kvinnor som grupp likställs med feminina egenskaper. Ord som aktiveras är till 

exempel ”fredlig”, ”utnyttjad” och ”osäker”. Det är med andra ord egenskaper och 

karaktäristika som Peterson och Runyan (2011) menar associeras med femininitet. 

Dessa associationer aktiveras exempelvis i citaten när säkerhetsrådet uppmanar 

alla inblandade parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder för att 

skydda kvinnor (och flickor) i könsbaserat våld, främst sexuellt relaterat våld men 

också andra typer av våldsutövningar. Genom att säkerhetsrådet i detta fall ämnar 

förklara hur situationen ser ut för kvinnor i tider av konflikter och ger förslag på 

hur kvinnors utsatthet ska lösas kan de sägas bidra till att forma en könsidentitet 

som placerar det kvinnliga könet i en utnyttjad position. Denna del av 

resolutionen som understryker och för fram kvinnors speciella behov ger också en 

enhetlig bild av kvinnor som grupp. Kvinnor som politisk representerad grupp 

beskrivs i denna del här enbart i termer av människor i utsatt position, ett resultat 

av tillskrivna egenskaper som utnyttjad och osäker. Ännu en gång kan dessa 

beskrivningar sägas vila på att försöka skapa en objektiv bild av verkligheten, där 

en kvinnlig säkerhetsidentitet enbart kan tillgodoses genom beskydd.  

Som Hansen (2006) dock betonar förstås identitet också genom referat till 

något den uppfattade identiteten inte anses vara – den relationella dimensionen. 

Exempelvis skapar en användning av könskategorier identiteter som uppfattas i 

motsättande termer (Hansen 2006, s.6f). Detta för analysen vidare till ett annat 

identifierat huvudtema i resolutionen: kvinnors ökade representation och 

inflytande. 

3.2 Kvinnors ökade representation och inflytande  

“Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of 

conflicts and in peace-building, and stressing the importance of their equal 

participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion 

of peace and security, and the need to increase their role in decision-making with 

regard to conflict prevention and resolution,” (United Nations 2000) 

 

“Urges Member States to ensure increased representation of women at all decision-

making levels in national, regional and international institutions and mechanisms for 

the prevention, management, and resolution of conflict;” (United Nations 2000) 

 

“Encourages the Secretary-General to implement his strategic plan of action 

(A/49/587) calling for an increase in the participation of women at decision-making 

levels in conflict resolution and peace processes;” (United Nations 2000) 

 

”Further urges the Secretary-General to seek expand the role and contribution of 

women in United Nations field-based operations, and especially among military 

observers, civilian police, human rights and humanitarian personnel;” (United 

Nations 2000) 
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Dessa citat respresenterar ett annat huvudtema som går att finna i resolution 1325 

– kvinnors ökade representation och inflytande i arbetet för internationell fred och 

säkerhet. Säkerhetsrådet bekräftar kvinnors viktiga roll i förebyggandet och 

lösning av konflikter. De betonar vikten av kvinnors lika deltagande och fulla 

medverkan på alla beslutsnivåer i regionala, nationella och internationella 

institutioner och mekanismer i strävandet för fred och säkerhet. Ett behov av ökad 

kvinnorepresentation vid beslutsfattande i konfliktförebyggande- och 

konfliktlösningsarbete framhålls. Vidare uppmanar säkerhetsrådet 

generalsekreteraren att utvidga kvinnors roll och bidrag inom FN:s fältinsatser, 

där militär observatör, civil polis och humanitär personal är utgörande exempel 

(United Nations 2000). 

I de tidigare analyserade citaten från resolutionen lyfter FN fram kvinnors 

utsatthet i väpnade konflikter, vilket har argumenterats för genererar en 

uppfattning om kvinnlig säkerhetsidentifikation i termer av kvinnors beskydd. 

Som redan diskuterats kan detta till stor del anses grunda sig på den historiska 

representationen av kvinnor som grupp inom säkerhetsdiskurser. Utifrån detta 

som grund ämnar säkerhetsrådet framföra på vilket sätt internationell fred och 

säkerhet ska uppnås. Dessa uppmaningar kan utläsas ur de ovan utskrivna citaten, 

nämligen kvinnors ökade representation och inflytande (United Nations 2000). 

Genom att se identiteter som bland annat diskursivt och politiskt skapade 

vidmakthåller Hansen (2006) att representationer av identitet placerar 

utrikespolitiska frågor genom en tolkningsbar lins. Internationella policies kan 

därför utformas som ett svar på dessa frågor (Hansen 2006, s. 6f). Detta 

tillvägagångssätt i skapandet av internationella policydokument är något som blir 

märkbart i just denna del av resolution 1325. Svaret på det säkerhetsproblem FN 

adresserar rörande kvinnors utsatthet i väpnade konflikter förklaras inte bara 

genom att kvinnor som grupp ska beskyddas, utan också av ökad representation 

av kvinnor vid förebyggande och lösning av konflikter. Med detta anser 

säkerhetsrådet således att det inte endast är tillräckligt att tillgodose ett beskydd 

för kvinnor i arbetet för åstadkommande av internationell fred och säkerhet.  Här 

understryker säkerhetsrådet också kvinnors deltagande som en viktig komponent i 

arbetet. Som tidigare nämnts kan detta antas bygga på den politiska 

representationen av kvinnor som utsatta, vilket understryker hur identitet både är 

politiskt och diskursivt skapat. Resolutionen synliggör därmed även i denna del 

hur internationella policydokument bygger på politiska representationer i sina 

formuleringar för lösning av internationella säkerhetsproblem.  

Vid närmare anblick går det vidare utläsa att det i dessa citat förs fram en 

uttalad uppmaning och strävan av högre kvinnorepresentation (United Nations 

2000), vilket ger utrymme för tolkning av innebörden av dessa formuleringar. 

Som tidigare framhållet av Hansen (2006) förstås identitet genom en relationell 

uppfattning, där uttryck utifrån kön skapar en identitet som är till dennes 

motsättning (Hansen 2006, s. 6f). I denna resolution kan den relationella 

dimensionen som jag nämnde avslutningsvis i det föregående presenterade 

huvudtema förstås på så vis att säkerhetsrådet genom en framhållning av en högre 

representation av kvinnor och betoning på deras fulla och lika inflytande skapar 

en bild av vad kvinnor som grupp inte är. Detta gör säkerhetsrådet genom att 
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ställa två bilder av kvinnor mot varandra – den ena i form att utsatta kvinnor i 

behov av beskydd mot en annan där kvinnor ska vara representerade och delaktiga 

vid politiska beslut. Sett till det formulerade syftet med resolutionen kan dessa två 

bilder av kvinnor också uppfattas vara relationellt beroende av varandra: för att 

kunna uppmana till en högre representation av kvinnor vid politiska beslut 

beskriver FN en situation där kvinnor är i position av mindre makt, i form av 

utsatta civila vid väpnade konflikter. Men ur en annan synvinkel kan detta dock 

utgöra motsatt effekt, sett till hur det bidrar till att skapa en uppfattning om 

identitet. Här kan relationen mellan dessa två bilder antas rekonstruera en 

uppfattad verklighet och identifikation för vad det innebär att vara kvinna i termer 

av säkerhet. Genom att säkerhetsrådet uppmanar till en högre representation av 

kvinnor och betonar deras deltagande i politiska beslutsprocesser, kan detta antas 

förstärka den motsatta bilden av kvinnor som utsatta i en objektiv verklighet, trots 

den motsatta intentionen. I linje med Hansens (2006) resonemang om att inneha 

en mångsidig syn på hur policies konstruerar identitet går det påpeka att kvinnor i 

denna text inte heller utgörs av vad som uppfattas vara den andra under radikala 

motsättningar. Likt de olika grader av identitetskonstruktioner Hansen (2006) 

framhåller kan dessa uppfattas genom säkerhetsrådets beskrivning av kvinnor som 

utsatta men också som viktiga politiska deltagare i arbetet för internationell fred 

och säkerhet. Med detta sagt går det således i denna del av resolutionen dra 

slutsatsen att den andra inte bara utgörs av kvinnor genom en politisk 

representerad grupp bland andra grupper, utan säkerhetsrådet beskriver också 

kvinnor på olika sätt.  

Synliggörandet av denna aspekt är viktig att lyfta fram i förståelsen för 

resolutionens tredje övergripande mål i arbetet för internationell fred och säkerhet: 

integrering av genusperspektiv.  

3.3 Integrering av genusperspektiv 

”Expresses its willingness to incorporate a gender perspective into peacekeeping 

operations, and urges the Secretary-General to ensure that, where appropriate, field 

operations include a gender component;” (United Nations 2000) 

 

”Calls on all actors involved, when negotiating and implementing peace agreements, 

to adopt a gender perspective, including, inter alia:  

(a) The special needs of women and girls during repatriation and resettlement and 

for rehabilitation, reintegration and post-conflict reconstruction; 

(b) Measures that support local women’s peace initiatives and indigenous processes 

for conflict resolution, and that involve women in all of the implementation 

mechanisms of the peace agreements; 

(c) Measures that ensure the protection of and respect for human rights of women 

and girls, particularly as the relate to the constitution, the electoral system, the 

police and the judiciary;” (United Nations 2000) 
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Citaten ovan demonstrerar det tredje identifierade huvudtemat i resolution 1325 - 

integrering av genusperspektiv i arbetet för internationell fred och säkerhet. 

Säkerhetsrådet uttrycker bland annat en vilja för inkorporering av genusperspektiv 

i fredsbevarande insatser och uppmanar alla involverade aktörer att anta ett sådant 

perspektiv vid förhandling och implementering av fredsavtal. Ett innehav av 

genusperspektiv förklaras bland annat av säkerhetsrådet genom ett iakttagande av 

kvinnors (och flickors) särskilda behov för rehabilitering och återanpassning efter 

konflikter. Även åtgärder som ger stöd till lokala kvinnogruppers fredsinitiativ för 

konfliktlösning och åtgärder som tillgodoser skydd och respekt för kvinnors (och 

flickors) mänskliga rättigheter innefattas i det uppmanade genusperspektivet 

(United Nations 2000).  

Innebörden av att integrera ett genusperspektiv i arbetet för internationell fred 

och säkerhet synliggör den föregående diskussionen kring politiska 

representationer i rekonstruktioner av identiteter. Även i denna aspekt av 

resolutionen synliggörs den representativa bilden av kvinnor som grupp inom 

säkerhetsdiskurser – att kvinnor är speciellt utsatta och ska beskyddas. Att det är 

denna bild vilket en integrering av genusperspektiv grundar sig på ger också 

uttryck för vilken syn på genus säkerhetsrådet innehar. Dessa skrivelser aktiverar 

tankegångar som inte bara likställer genus med kön – det är endast det kvinnliga 

könet som säkerhetsrådet diskuterar i sin vilja att integrera ett genusperspektiv i 

arbetet för internationell fred och säkerhet. Som Peterson och Runyan (2010) 

förklarar resulterar en sådan likställning till att ignorera hur genus refererar till 

socialt konstruerade föreställningar om maskulinitet och femininitet. 

Konsekvenserna av säkerhetsrådets referering till kön i resolutionen när de pratar 

om genus kan således anses bidra till att befästa en historisk representerad 

porträttering av kvinnor som bygger på traditionellt associerade feminina värden, 

exempelvis ”utsatt” och ”osäker”. Denna tillskrivna könsroll formuleras också i 

resolutionen som en sanning i en objektiv bemärkelse, snarare än som socialt 

konstruerad genom bland annat språket.  

3.4 Rekonstruktion av en kvinnlig säkerhetsidentitet 

De ovan utplockade citaten demonstrerar på vilket sätt resolution 1325 

rekonstruerar en kvinnlig säkerhetsidentitet och kan ses som ett exempel på hur 

internationella policies är konstruerade genom representationer av identitet. Detta 

faktum har kommit till uttryck i policydokumentets utformning genom en 

grundläggande uppfattning om identitet som diskursivt, politiskt, relationellt och 

socialt konstituerat. Den relationella uppfattningen om identitet har i denna 

resolution synliggjorts genom framställningen av kvinnor som utsatta och i behov 

av beskydd respektive en vädjan om högre kvinnorepresentation och vikten av 

kvinnors inflytande. I resolutionen är det tydligt att säkerhetsrådet i arbetet för 

internationell fred och säkerhet uppmanar till en högre representation av kvinnor 

och framhåller vikten av kvinnors fulla medverkan i politiska beslutsprocesser 

(United Nations 2000). Dock är det möjligt att argumentera för att denna 
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uppmaning och framhållning av kvinnors betydelsefulla medverkan i politiska 

beslutsprocesser i relation till den föregående beskrivningen av kvinnor som offer 

har bidragit till att identifiera innebörden av att vara kvinna i säkerhetstermer. 

Den kvinnliga säkerhetsidentiteten blir i denna resolution synonymt med kvinnor 

som en utsatt grupp människor vilka är i behov av beskydd. Dessa två 

beskrivningar av kvinnor kan dessutom uppfattas operera i termer av 

motsättningar till varandra. Formuleringarna i resolutionen demonstrerar hur 

kvinnor som grupp inte beskrivs i termer av en radikal motsättning av den 

uppfattade andra, utan av olika grader av den andra. Som ovan anmärkts kan 

dessa sägas bidragit till att rekonstruera en kvinnlig säkerhetsidentitet, trots den 

motsatta intentionen med uppmaningarna. Således går det att påpeka hur 

relationen mellan dessa beskrivningar medför att förstärka en kvinnlig könsroll, 

där kvinnor som grupp uppfattas som svaga och utsatta. 

Utifrån analysen har det tydliggjorts att kvinnor associeras med fred i 

resolutionen, men på vilket sätt säkerhetsrådet menar att kvinnor har betydelse i 

arbetet för internationell fred och säkerhet anser jag fortfarande är oklart. Som 

tidigare påpekats i analysen aktiveras tankegångar som likställer det kvinnliga 

könet med fred, det vill säga att betydelsen av kvinnor förklaras av säkerhetsrådet 

utifrån det som traditionellt skulle kunna betraktas vara feminina egenskaper. 

Dock är detta inget som säkerhetsrådet skriver utan det förblir en tolkning som 

kan göras utifrån de dessförinnan nämnda historiskt associerade feminina 

egenskaperna. Formuleringarna i resolutionen bör därmed förstås som ett resultat 

av en större kontext, där det framgår att den historiska representationen av 

kvinnor inom säkerhetsdiskurser inverkar policydokumentets innehåll. Kvinnors 

sammankoppling med fred synliggör i vilket fall den diskussion 

poststrukturalistiska feminister framför, nämligen den instabilitet som 

framkommer i användningen av könskategorier. Jag har argumenterat för hur 

könskategoriers instabilitet har varit högst nödvändig att beakta i analysen av 

säkerhetsrådets uppmaningar om vikten av kvinnors medverkan i arbetet för 

internationell fred och säkerhet. Användningen av könskategorier aktiverar alltid 

associationer till vad en identitet är respektive inte anses vara. I min diskursiva 

analys av resolution 1325 har jag märkt att denna aspekt har varit särskilt 

märkbar, där användningen av könskategorin ”kvinna” kan sägas bidragit till en 

bildning av säkerhetsidentitet som befäster en historisk representation av det 

kvinnliga könet. Komplexiteten i användningen av könskategorier är således av 

vikt att belysa i studerandet av internationella policies – beskrivningar utifrån kön 

har visat sig också i denna resolution vara allt annat än neutralt.  



 

 20 

4 Slutsats 

I denna slutsats besvarar jag min frågeställning: ”På vilket sätt rekonstruerar FN:s 

resolution 1325 en kvinnlig säkerhetsidentitet?” under de två första avdelningarna, 

där jag för en vidare diskussion hur detta också kommer till uttryck genom 

konstituerad kunskap. Genom dessa slutsatser ges det avslutningsvis förslag på 

vidare forskning inom ämnesområdet.  

4.1 Identitetsrekonstruktion och säkerhetsbehov 

Skapandet av resolution 1325 kan ses som ett fall av det som forskare med en 

poststrukturalistisk ansats på säkerhet framhåller, nämligen relationen mellan 

identitet och internationella policies. Genom att se resolution 1325 som uttryck för 

en diskursiv praktik har denna undersökning visat på vilket sätt föreställningar om 

kvinnor som politisk grupp och genus varit avgörande för utformningen av 

policydokumentet. Hoogensen och Vigeland Rottem framhåller bland annat 

vikten av identitet för att förstå skapandet av individuella och kollektiva 

säkerhetsbehov (Hoogensen – Vigeland Rottem 2004, s. 156). I detta 

policydokument har FN framfört att internationell fred och säkerhet uppnås 

genom ett beskydd för kvinnor samt en ökad representation av kvinnor i politiska 

beslutsprocesser. Det teoretiska ramverket har varit till hjälp för att synliggöra hur 

policydokumentet i sin strävan för internationell fred och säkerhet bygger på en 

historiskt representerad uppfattad identitet av kvinnor inom säkerhetsdiskurser 

men också konstruerar identitet genom egen diskurs – en rekonstruktion av 

kvinnlig säkerhetsidentitet. Som tidigare framhållit och analyserats har detta varit 

märkbart genom att se identitet som politiskt, diskursivt, socialt och relationellt 

skapat. Den relationella uppfattningen om den kvinnliga säkerhetsidentiteten har i 

denna resolution kunnat förstås genom en beskrivning av kvinnor som utsatta (vad 

de anses vara) i relation till ett ökat behov av kvinnor vid politiska 

beslutsprocesser (någonting som de inte anses vara). Därmed går det argumentera 

för att det formulerade säkerhetsproblemet i resolutionen bör problematiseras då 

denna bygger på en given representation av kvinnor som grupp.  

Den kvinnliga säkerhetsidentiteten som kommer till uttryck i resolution 1325 

demonstrerar att identitet är socialt konstruerat. Resolutionen visar en 

representerad bild av kvinnor genom en användning av könskategorier, vilket som 

tidigare anmärkts inte kan anses användas i neutrala termer. Könskategoriers 

instabilitet kommer till uttryck i denna resolution på det sätt kvinnor som grupp 

sammankopplas med fred. I denna aspekt har jag argumenterat för hur detta kan 

ses som ett resultat av säkerhetsrådets åsyftningar av kvinnor som utsatta och 
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osäkra. Denna diskussion vidrör även det Cheldelin och Eliatamby (2011) 

diskuterar rörande relationen mellan kvinnor och freds- och konfliktlösning – 

kvinnors beskrivande utsatthet vid tider av konflikter får konsekvenser i form av 

den fredsbevarade roll de tillskrivs efteråt. Uppmaningarna om kvinnors speciella 

roll för fredsbevarande insatser har i denna resolution aktiverat tankegångar som 

skulle betyda att kvinnor innehar fredliga egenskaper till sin biologiska natur. 

Detta demonstrerar återigen att användningen av könskategorier i högre 

utsträckning bör problematiseras, trots att intentionen med uppmaningarna kan 

uppfattas vara goda i sin mening. 

4.2 Hur konstitueras accepterad kunskap? 

Denna diskursiva analys om på vilket sätt resolution 1325 rekonstruerar en 

kvinnlig säkerhetsidentitet har som sagt vilat på en poststrukturalistisk feministisk 

teoribildning, vilket inneburit en fokusering på hur språket i resolutionen skapat 

mening. Rekonstruktionen av en kvinnlig säkerhetsidentitet som jag menar 

kommer till uttryck i denna resolution ska därför ses som ett resultat av en 

tolkande ansats av policydokumentet. Som Hansen (2006) framhåller om 

identitetsuppfattning har denna tolkning gjorts med hjälp av en grundläggande syn 

på policies som en diskursiv praktik, det vill säga en syn där idéerna om genus 

och den uppmanade säkerhetslösningen ses sammanvävda. På ett 

diskursanalytiskt sätt har jag diskuterat hur formuleringarna i resolution 1325 kan 

ses som uttalade sanningar av ett säkerhetsproblem. Här har jag framhållit hur 

policydokumentet bygger på traditionellt uppfattade representationer av kvinnor 

som politisk grupp inom säkerhetsdiskurser. Denna illustration har i min mening 

varit av särskild betydelse att framföra då analysen av resolution 1325 har visat 

hur internationella policies bygger på uppfattade kunskaper som anses vara 

objektiva, framförda av politiska beslutsfattare som besitter en särskild position. 

Utan en sådan illustration kan de politiska handlingsplaner skapade av dessa 

beslutsfattare uppfattas som självklara sanningar. 

Vilken betydelse har då den funna rekonstruktionen av en kvinnlig 

säkerhetsidentitet som jag menar kommer till uttryck i resolution 1325? Som 

Bergström och Boréus (2005) illustrerar genom Foucault är maktens relationella 

utgörelse synlig i resolution 1325. Likt Hansens (2006) framhållning rörande 

institutioners inverkan på identitetsrepresentationer och hur dessa rekonstrueras i 

internationella policies, går det antyda att kvinnor regleras genom skapandet av 

denna diskurs. De säkerhetsbehov som kommer till uttryck i resolutionen vilar på 

uttalad kunskap framförd av FN – en institution vars auktoritet rörande frågor som 

berör internationell fred och säkerhet kan sägas inneha stor betydelse för 

världspolitiken och framförallt implementering av policies. Utan en 

problematisering om på vilket sätt en kvinnlig säkerhetsidentitet rekonstrueras i 

resolution 1325 kan innehållet således antas vara accepterad kunskap. En 

belysning rörande relationen mellan identitet och internationella policies är i detta 

avseende betydelsefullt. 
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4.3 Vidare forskning  

Den framförda kritiken som har tillkommit i denna diskursiva analys av resolution 

1325 med en grund i det poststrukturalistiska feministiska teoriramverket bör i 

min mening inte uppfattas som en förkastning av resolutionens innehåll. Snarare 

har undersökningen av policydokumentet belyst på vilket sätt formuleringarna 

skapar mening och hur detta kommer till uttryck genom de framförda 

säkerhetsbehoven. Vidare har undersökningen också visat på hur internationella 

policydokument inte behöver vila på vad som anses vara hotfulla politiska 

representationer av den andra, utan att det existerar olika grader av den andra. 

Framställningen av kvinnor som en politisk representerad grupp har i denna 

resolution demonstrerat detta faktum.  Slutligen har en problematisering rörande 

uttalade objektiva sanningar som konstituerar internationella policies framhållits. 

Dessa slutsatser väcker frågor för vidare studier inom statsvetenskaplig forskning. 

I led med skapandet av resolution 1325 kan undersökningar av efterkommande 

resolutioner som berör ämnesområdet internationell fred och säkerhet anses 

utgöra potentiella forskningsobjekt. Eftersom just denna resolution skrevs för ett 

antal år sedan innebär detta goda möjligheter för undersökning om en förändring i 

diskurser rörande kvinnor och säkerhet har skett. 
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