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Abstract 
War-inflicted violence affects civilians in a larger proportion than combattants - where the majority 

of the victims are women and children. It is also men, who often are the planners of war, whom at 

the same time are expected to be the constructors of peace, where women and gender issues are 

neglected. In this essay we will challenge traditional assumptions about peace and security by 

adopting a feminist security view and analyse how women’s participation in peace-processes 

contributes to a sustainable and inclusive peace. Our essay is based on the peace-processes in 

Liberia (2003) and Nepal (2006) which included women durign their peacebuilding, and 

Democratic Republic of Congo (1999) and Sudan (2005) whom did not.  
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
För hundra år sedan bestod 90 procent av krigens dödsfall av stridande militär, idag utgörs samma 

andel av civila - majoriteten av dessa individer är kvinnor och barn. Utöver statistiken döda i 

samband med konflikt skiljer sig krigsmetoderna som främst kvinnor och barn utsätts för från de 

som män faller offer för; exempelvis systematisk våldtäkt, sexuellt slaveri, ofrivillig prostitution 

och oönskad graviditet. Dessa krigsbrott innebär dels direkt fysisk och psykisk skada men även 

indirekta skador då de ofta exkluderas av sin familj och sitt sociala nätverk samt i vissa fall även 

tvingas till exil. (UNIFEM, 2000)  

Med detta i åtanke är det intressant att män som ofta är strategerna bakom krig samtidigt förväntas 

vara konstruktörer av fredsprocesser (Whitman, 2005). Sedan 1990-talet har det internationella 

samfundet aktivt uppmärksammat att aktörer inom civilsamhället samt lokala gräsrotsrörelser utgör 

en nyckelroll under fredsarbete. Trots detta tas kvinnans roll som fredsmäklare inte på allvar och 

blir därmed exkluderad från officiellt fredsbyggande (UNIFEM, 2000). Detta fenomen har blivit 

ifrågasatt och kritiserat av feministiska säkerhetstänkare vilket i sin tur har genererat en stark röst 

inom säkerhetsdiskurser – en röst som resulterat i bland annat FN:s resolution 1325 (2000). 

Resolution 1325 (2000) ämnar säkerställa att dels kvinnors erfarenheter från krig inkluderas i 

fredsavtal, dels att kvinnor i högre grad ska tillåtas medverka under fredsprocessen samt att den 

säkerhet som byggs under fredsprocessen ska vara en inkluderande säkerhet (KtK, 2014). 

 
En fredsprocess innebär i praktiken att ett land tar första steget mot sitt eget samhälles nya 

konstitution, därför är det mycket viktigt att både avtalen och processen avspeglar den typ av 

samhälle som eftersträvas samt representeras av den befolkning som finns. Utesluts vissa gruppers 

röster under processens gång löper dessa grupper även stor risk för exkludering efter 

fredsoperationen avslutats. (Bell & O'Rourke, 2010) Enligt världsbankens World Development 

Report 2011 är ignorans mot mänskliga rättigheter samt ojämlikhet i samhället två av de största 

riskfaktorerna för länder som tidigare varit drabbade av konflikt att åter igen hamna i strid. Ett icke 

jämställt samhälle är alltså en risk för freden, något som redan under fredsmissionen kan 

förebyggas. Att då säkerställa kvinnors rättigheter genom att inkludera dem som både deltagare 
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samt beslutsfattare under fredsprocessen är en effektiv metod för att öka graden av hållbar fred. 

(KtK, 2014) 

Offerrollen som under konfliktfyllda tider ofta tilldelas kvinnor som grupp resulterar i att 

omvärlden (mannen) underminerar hennes förmåga att vara framgångsrik i maktpositioner eller som 

deltagare inom politiska processer som exempelvis en fredsprocess (Whitman, 2005). 

Marginaliseringen från den offentliga sfären har i många fall lett till att kvinnors engagemang 

tvingats förbli inom civilsamhället samt gräsrotsnivån. Därmed är det ytterst viktigt att visa på att 

det internationella samfundet givit dessa nivåer av deltagande en status som nyckelroll i 

fredsbyggande processer mot arbetet för en hållbar fred.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i sådana fall till vilken grad, kvinnligt 

deltagande i fredsprocesser har betydelse för operationers mål hållbar fred. Vi har valt att undersöka 

fallen Liberia (2003), Nepal (2006), Demokratiska Republiken Kongo (DRK) (1999) samt Sudan 

(2005).  

Vi kommer vidare i denna uppsats utgå från att en hållbar fred inte kan existera utan en rättvis fred 

och kommer därav undersöka i vilken grad hållbar fred påverkas när kvinnor haft en roll i 

fredsprocesser, ett internationellt rum där männen länge dominerat. Då kvinnor i majoriteten av 

världens fredsprocesser är exkluderade från beslutsfattande och policy-påverkande roller (IKFF, 

2015) har vi antagit en bred syn på deltagande som även inkluderar kvinnliga aktörer i 

civilsamhället och inom lokala NGO:s (Non Governmental Organisations). Genom att jämföra två 

fall som av det internationella samfundet blivit erkända som fredsoperationer med (någon typ av) 

kvinnligt deltagande med två fall som kritiserats för att inte ha lyckats inkludera kvinnor syftar vi 

göra en analys av huruvida just graden av uppnådd hållbar fred i respektive land kan ha påverkats 

av kvinnlig medverkan under fredsprocessen. Vilket leder till vår frågeställning för denna uppsats: 

 Har kvinnligt deltagande i fredsprocesser en effekt på graden av hållbar fred? 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att mäta grad av uppnådd hållbar fred fem år efter vartdera fredsavtalets undertecknande. 

Detta för att nästan hälften av alla fredsoperationer bryter ut i krig igen inom fem år (Collier et al., 
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2003, s.86) samtidigt som ett längre tidsperspektiv dels riskerar försumma undersökningens fokus 

dels underminera fredsoperationernas önskade effektivitet. I de fall där undersökningens tänkta 

indikator inte finns tillgänglig för det femte året efter fredsavtalets undertecknande kommer vi att 

använda statistik från det närmast tillgängliga året. Undersökningens exakthet kan anses äventyras, 

dock kommer vi i denna uppsats prioritera att undersöka samma fråga inom varje fall framför en 

exakt tidpunkt för mätningen. Detta då vi anser att samma fråga i större utsträckning kommer gynna 

analysens fokus och struktur. Vi kommer även till följd av uppsatsens omfång enbart undersöka ett 

litet antal (6) indikatorer för vår beroende variabel, något som innebär att undersökningens kan 

anses utelämna andra betydande faktorer för hållbar fred. Dock motiveras detta även under rubriken 

The method of structured, focused comparisation som nödvändigt för att behålla uppsatsens fokus 

samt struktur.  

 

Inom varje konflikt finns faktorer som försvårar vår mätning av sambandet mellan kvinnlig 

medverkan inom fredsprocesser och hållbar fred. Att redovisa alla är för oss inte möjligt, däremot 

finns det förhållanden som uppsatsen inte kan förbise utan att göra ett för snävt antagande om att 

vår teori samt våra argument gäller för alla fall utan undantag. Kvinnor i Demokratiska Republiken 

Kongo (DRK) har under många år utsatts för sexuellt våld, både under krigstider samt fredligare 

tider. Enligt en studie som publicerades 2011 våldtas ungefär 48 stycken kongolesiska kvinnor varje 

timme - dels av militär men även i hemmet. Studien visar också på att sexuellt våld “normaliserats” 

i landet och att det bland många män anses finnas två typer av våldtäkt, en “godtagbar” samt en 

“ond”. (NCK, n.d.) Utan att gå närmare in på hur våldsövergreppen ser ut i DRK blir det tydligt för 

oss hur denna fruktansvärda struktur av övergrepp mot den kvinnliga delen av befolkningen måste 

antas hindra dem (kvinnorna) från att aktivt kunna medverka i fredsprocessen samt den nationella 

politiken i övrigt. Med detta sagt är det tydligt att det genom denna uppsats bör minnas att alla 

individer eller grupper inte har samma förutsättningar att gå i skolan, ha ett jobb eller aktivt arbeta 

för att få sin röst hörd.  
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2. Teoretiskt Ramverk 

2.1 Tidigare forskning  
Fram till 90-talets början har idén om fred enbart setts i relation till sin motsats - avsaknad av våld 

och begrepp som genus och jämställdhet ansågs inte kunna tillföra mycket inom fredsbyggande 

(Sjöberg, 2012). Fredsinsatser idag ämnar dock uppnå mer än bara avsaknaden av våld, de avser att 

skapa en hållbar fred som även efter fredsmissionens slut ska bestå. Freden som eftersträvas ska 

alltså inkludera hela samhället. I denna uppsats kommer vi argumentera för att en hållbar fred inte 

kan uppnås utan ett genusperspektiv – då avsaknad av genus och kön i fredsavtal innebär en fred 

som endast angår 50 % av befolkningen. 

Tidigare forskning som uppmärksammat att fred har en större innebörd än blott avsaknaden av våld 

har belyst faktorer som rättvisa och jämlikhet som essentiella för fredliga förhållanden (eg. Galtung, 

1996; Paris, 2004:3; Hilhorst & Leeuwen, 2005). Många av beröringspunkterna ur ett 

fredsbyggande perspektiv förutom att stoppa det direkta våldet handlar om att synliggöra och 

motverka politiskt, strukturellt och kulturellt våld, men saknar ofta en kritisk granskning av dessa ur 

ett genusperspektiv. Laura Sjöberg bidrar i sin artikel Viewing peace through gender lenses med en 

fördjupad insikt kring hur fred som koncept är skapat av män för män, och påvisar hur kvinnor och 

män drabbas olika av våld och har också olika uppfattningar rörande vad fred innebär (Sjöberg, 

2012). Avsaknad av genusperspektiv i alla aspekter av fredsbyggande genererar således en typ av 

fred där männens (som dominerande grupp i egenskap av beslutsfattare, makthavare och militär) 

uppfattning av krig och fred får tolkningsföreträde och kvinnor förblir marginaliserade. En 

feministisk granskning av fred innebär att synliggöra typer av våld som inte får plats i en traditionell 

tolkning av vad som är fred och vad som är krig. En feministisk granskning påvisar att när 

traditionell fred anses råda finns ett strukturellt våld kvar – som gör att krig blir kontinuerligt i det 

vardagliga livet som på grund av könsmaktsordning drabbar kvinnor hårdare i större utsträckning än 

män. Ett feministiskt tillägg till Galtungs positiva fred, som också söker att uppnå rättvisa och 

jämställdhet, är att betrakta fred som avsaknaden av all typ av våld såsom hustrumisshandel, icke 

jämställda arbetsförhållanden, fritid och yttrandefrihet (Sjöberg, 2012, s. 178-180).  
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2.2 Feministisk Säkerhetsteori  

Feministisk teori belyser hur oproblematiskt den patriarkala könsstrukturen tycks spridit sig från 

västerländsk politik in i internationella relationer, något som resulterat i en djupt etablerad norm om 

att genus inte är en relevant aspekt inom IR teorier. (Blanchard, 2003, s. 1293) Laura Sjöberg menar 

att teoretiska skolor är till för att se världen genom en lins med ett visst fokus. I denna uppsats är det 

maktrelationer mellan kön som representerar detta fokus. (2009, s. 187)       

Feministisk säkerhetsteori (FST) har utvecklats kring frågan om vem som är säkerhetsobjektet inom 

internationella relationer (IR). Teorin fokuserar främst på att kritisera nuvarande teorier inom IR då 

de enligt FST ofta är utformade för och av mannen och lyckas därmed inte att synliggöra hela 

befolkningens erfarenheter samt behov. FST efterfrågar ett ökat fokus av mänskliga erfarenheter för 

att möjliggöra en fredsprocess som kan hantera hela befolkningen, både kvinnor och män. Detta bör 

enligt FST ske genom en omformulering och ett ifrågasättande av begreppet säkerhet. I dagsläget 

behandlar begreppet främst statens suveränitet, där senare staten antas säkra sina invånare - något 

som FST menar inte är en återspegling av verkligheten. FST fastslår att en total och allmängiltig 

säkerhet, så som den ofta definieras idag, förmögen att hantera alla internationella ovissheter endast 

är en illusion.  

Säkerhetsbegreppet har genom FST brutits ner för att vidare berikas samt utvidgas. Mer specifikt 

har FST säkerhetsanalys resulterat i fyra teoretiska hållpunkter, den första, som också är den mest 

betydande i denna uppsats, ifrågasätter den kvinnliga frånvaron och den antagna irrelevansen av 

kvinnor inom IR samt vidare hur detta även resulterat i ett framställande samt praktiserande av ett 

samband mellan makt och kön inom den internationella arenan. Detta inkluderar bristande eller 

obefintligt arbete med läkning samt upprättelser för kvinnor av deras krigserfarenheter, erkännande 

av en exkludering inom beslutsfattande som baseras på kön samt djupgående fokus på kvinnors 

osynliga roll i internationella teorier. (Blanchard, 2003, s. 1289, 1290)   

Denna obalans av representation mellan kvinnligt och manligt, både gällande deltagande samt 

beslutsfattande positioner, inom fredsarbete utgör kärnan i vår undersökning. FST lämpar sig som 

teori för att undersöka just detta då den syftar att synliggöra denna obalans och där igenom öppna 

för en korrigering av situationen. (Lee-Koo, 2012, s. 80) 

Den andra teoretiska punkten ifrågasätter huruvida kvinnor kan anses bli säkrade av statligt skydd 
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under både konflikt samt fredliga tider (Blanchard, 2003, s. 1290) Även detta fokus ger mening åt 

vår uppsats. Kvinnor lever i viss osäkerhet, både av direkt våld samt strukturellt våld, både under 

fred samt krig. Detta är något som motiverar ett ökat genusperspektiv i fredsprocesser där kvinnliga 

erfarenheter samt behov representeras.  

Heidi Hudsons artikel Peacebuilding Through a Gender Lens and the Challenges of 

Implementation in Rwanda and Cote d’Ivoire stärker FST:s antaganden då hon skriver att en lyckad 

fredsprocess är beroende av inkludering av kvinnor samt ett verkställande av genusperspektiv under 

processen. Ett genusperspektiv inom IR kan enligt Hudson antas vara en essentiell del för att kunna 

skapa en grund inom fredsarbete som ansvarstagande och heltäckande, både gällande dess 

reglemente samt i praktik. (2009) 

Den tredje samt fjärde teoretiska punkten in om FST fokuserar på varför kvinnan, ofta utan vidare 

reflektion, sammankopplas med fred samt huruvida ett genusperspektiv på säkerhetsbegreppet 

endast vänder sig till kvinnan. (Blanchard, 2003, s. 1290) Med hänsyn till uppsatsens avgränsade 

område samt arbetsekonomiska skäl väljer vi att inte fokusera på de två sistnämnda 

teoribildningarna inom FST.   

I denna uppsats anser vi, i enlighet med den feministiska säkerhetsteorin (FST), att genus bör ha ett 

stort fokus inom IR. Med hjälp av FST kan vi anta att en patriarkal struktur dominerar IR och att 

detta bör förändras.  
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3. Forskningsdesign och Metod 

3.1 Komparativ fallstudie 

Vi har valt att genomföra vår undersökning i form av en komparativ fallstudie mellan länderna 

Liberia (2003), Nepal (2006), Sudan (2005) samt DRK (1999). I denna uppsats är syftet att svara på 

frågan om kvinnligt deltagande i fredsprocesser har en effekt på graden av hållbar fred. Liberia 

(2003) samt Nepal (2006), har blivit uppmärksammade av det internationella samfundet samt den 

akademiska världen för att haft inflytelserikt kvinnligt deltagande i fredsprocesserna (eg.S.A.Basini, 

2013;Falch, 2010) , medan Sudan (2005) samt DRK (1999), blivit kritiserade för sin låga 

inkludering av kvinnor och kvinnligt deltagande i fredsprocesserna (eg.Sadie,2010; Whitman,2005; 

Hilhorst &Van Leeuwen, 2005).  

Vi är medvetna om att genusmedvetenhet i fredsprocesser kan mätas genom olika metoder med 

hjälp av olika indikatorer vilket i sin tur kan generera olika svar. Men av arbetsekonomiska skäl 

väljer vi att följa den enligt oss dominanta diskurs för hur fredsoperationerna förhåller sig till vår 

oberoende variabel, grad av kvinnlig närvaro i fredsprocesser. Vi har valt att undersöka fyra 

fredsprocesser för att minska risken för så kallade ”undantagsfall”, vilket också blir fördelaktigt för 

att i vår undersökning kunna avslöja potentiella generella mönster.  

3.2 The Method of Structured, Focused Comparision 

Denna uppsats kommer vidare att följa George och Bennetts metod ”The method of structured, 

focused comparisation” som enligt författarna utgörs av ett strukturerat tillvägagångssätt för att 

jämföra specifika frågor mellan olika fall. Detta sker genom att samma frågor, kopplade till 

uppsatsens objektiv; i detta fall hållbar fred, ställs till vartdera fall. För att kunna bidra med kunskap 

och teoriutveckling är det nödvändigt att samma, noga utformade, frågor ställs till varje fall. 

Åsidosätts detta kriterium riskerar varje fall att ”gå sin egen väg”, därav är strukturen i metoden, 

alltså genomförandet av undersökningen, mycket viktig för att ett resultat ska kunna antas vara 

trovärdigt samt användbart för kommande forskning. (George & Bennett, 2005, s. 69-71) 

Metoden syftar även till att vara fokuserad då den enbart undersöker vissa aspekter inom de utvalda 

fallen, och därmed åsidosätter andra. George och Bennett belyser att undersökningen även behöver 
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ett tydligt heltäckande fokus, med detta fokus syftar dem på att en tydlig och relevant teori används 

konsekvent för att analysen ska bli enhetlig och problemet studerat ur samma vinkel. 

Undersökningen får även endast syfta till att undersöka ett fenomen; i detta fall hållbar fred. (2005, 

s. 69-72) 

Genom att applicera denna metod på vår uppsats kommer vi att på ett strukturerat och effektivt sätt 

kunna jämföra samt utvärdera samma aspekter i varje fall utan att riskera oönskad variation där 

emellan. Denna metod lämpar sig särskilt då huvudmaterialet i analysen består av statistiska 

mätningar där tydliga svar skall jämföras.  

Då vi syftar undersöka grad av hållbar fred kommer vi samla statistik från två årtal inom varje fall 

för att öka förståelsen av landets eventuella utveckling. Vi anser att en hållbar fred inte kan 

definieras utifrån exakta siffror utan statistiken bör agera vägledande samt tydliggörande för att 

underlätta för en analys.  

3.3 Val av fall  

Vi har valt att studera fredsprocesserna i Liberia (2003) och Nepal (2006) som exempel på 

processer som har haft en hög grad av kvinnligt deltagande betraktat ur den akademiska världens 

synvinkel. Som motpol för jämförelse av fallen har vi valt DRK (1999) och Sudan (2005) som av 

samma akademiska värld blivit kritiserade för lågt eller obefintligt deltagande av kvinnor under 

respektive fredsprocess. För att kunna få en så korrekt mätning som möjligt har vi valt fall vars 

konfliktorsaker har gemensamma grunddrag, för att eliminera riskerna för diskrepans i vårt resultat 

samt förebygga trovärdigheten i resultatet. Samtliga konflikter har varit inbördeskrig och har 

kategoriserats som politiska konflikter där målet under fredsprocessen har varit att uppnå ett 

demokratiskt styre med en hållbar fred. Sudan urskiljer sig genom att sträva efter självstyre för de 

södra delarna, men då Sudans politiska styre anses vara en autokrati och fredsavtalet syftade till att 

inrätta en demokratisk regering och en jämn fördelning av oljetillgångar faller målbilden under 

samma kategori som resterande fall. Valet att undersöka politiska konflikter istället för etniska är 

slumpmässigt då vi i enlighet med tidigare feministisk forskning anser att inkludering av genus 

under fredsprocesser har en effekt på hållbar fred oavsett konfliktorsak, men för att undvika olika 

utfall på våra indikatorer som skall mätas blir det för undersökningens skull gynnsamt att utgå från 

länder med så lika förutsättningar som möjligt för att bygga hållbar fred. 
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3.4 Definitioner  

ñ Hållbar fred 

Med utgångspunkt i tidigare forskning och syn på hållbar fred vill vi använda oss av en definition 

som har tagit genus i beaktande och förstår kvinnans oumbärliga roll för fredsskapande och att 

jämställdhet är en upphovskälla till långsiktiga fredliga förhållanden. Ett statement som gjordes av 

UN Womens Deputy Executive Director Lakshmi Puri definierar hållbar fred genom följande fem 

kategorier och är också den definition vi kommer använda oss av i denna uppsats: 

1. Hållbar fred innebär inte enbart avsaknad av krig – utan också en avsaknad av våld generellt. 

En hållbar fred har nolltolerans av våld inom hushåll såväl som samhällen, samt inom stater och 

mellan dem. 

2. Hållbar fred innebär ett jämställt deltagande av alla medborgare – män såväl som kvinnor– i det 

offentliga samt privata livet. Kvinnans roll och deltagande bidrar således till fredligare samhällen 

och måste därför synliggöras.  

3. Social rättvisa och social sammanhållning är en grundpelare för hållbar fred, där kvinnor har 

utmärkt sig i att effektivt skapa och bibehålla social sammanhållning och rättvisa, där kvinnors rätt 

till självbestämmande och egenmakt är en nyckelingrediens för social rättvisa. 

4. Tillgång till produktiva resurser, ekonomisk återhämtning och rekonstruktion, där både män och 

kvinnor ska få ta del. Det är därför essentiellt att stärka kvinnors ekonomiska tillgång och 

självbestämmande.  

5. Omfamna och välkomna diversitet och uppmuntra tolerans. För att uppnå hållbar fred krävs det 

att förvandla (patriarkala) attityder som främjar våld och diskriminering. Detta innebär att 

handskas med stereotyper kring kön och könsroller som understryker kulturer av våld och 

ojämlikhet. (UN Women, 2012) 

ñ Deltagande i fredsprocesser 

I vår undersökning syftar vi att undersöka grad av uppnådd hållbar fred i de fyra fallen, hur det 

kvinnliga deltagandet såg ut i praktiken lyfts endast i vår analysdel. Det finns därför ett behov av att 

definiera vad vi menar med fredsprocess (I) och vad vi betraktar som deltagande (II) för att 

bibehålla uppsatsens trovärdighet. 
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(I) En fredsprocess är den komplexa processen som spänner sig från avtal om vapenvila, avtal, 

fredsförhandlingar, säkerhetsåtgärder, återuppbyggnad, bestämmelser om bistånd, 

demokratifrämjande och konfliktförebyggande arbete (KtK).  

(II) Med deltagande vill vi undvika att enbart se till antal i representation då kvaliteten på själva 

deltagandet är viktigare än till exempel ett högt antal kvinnor närvarande vid en fredsförhandling. 

Vi vill snarare titta på aktiva handlingar som syftat påverka processen. Då kvinnor till stor del 

fortfarande är uteslutna från fredsoperationer, vill vi synliggöra det kvinnliga deltagandet som sker 

inofficiellt via olika kvinnoorganisationer och i civilsamhället. Vi antar därför en bred förståelse för 

vad deltagande innebär där vi premierar aktiva handlingar av kvinnor både på officiell och 

inofficiell nivå, samt på elit – till gräsrotsnivå.    

3.5 Operationalisering 

För att mäta hur kvinnligt deltagande i fredsprocesser har en effekt på grad av hållbar fred har vi 

valt att fokusera på tre av de fem variablerna som vi definierat hållbar fred genom (se Definitioner). 

Vi har valt variabel 1,2 och 4 som källa till tänkta indikatorer.  

1. Hållbar fred innebär inte enbart avsaknad av krig – utan också en avsaknad av våld generellt. 

En hållbar fred har nolltolerans av våld inom hushåll såväl som samhällen, samt inom stater och 

mellan dem 

För att mäta denna variabel kommer vi studera UCDP data med antal döda per år för varje land där 

vi studerar det år som fredsavtalet signerades samt det 5:e året efter ett fredsavtals antagande. Då vi 

är intresserade av att mäta grad av hållbar fred kommer vi undersöka den relativa skillnaden mellan 

åren.  

2. Hållbar fred innebär ett jämställt deltagande av alla medborgare – män såväl som kvinnor– i det 

offentliga samt privata livet. Kvinnans roll och deltagande bidrar således till fredligare samhällen 

och måste därför synliggöras. 

Denna variabel kommer mätas utifrån tre indikatorer; kvinnlig representation i parlament/ regering 

samt mätning av läskunnighet - där vi kommer undersöka total andel av läskunnighet samt hur 

många kvinnor som är läskunniga. Grad av kvinnlig representation i parlament/regering är en viktig 

faktor för jämställdhet då båda könen ska vara representerade på en hög beslutsfattande nivå, och 
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har också ett symboliskt värde. Men för att få en så korrekt mätning av variabeln jämställdhet i det 

publika livet måste även gräsrotsnivåer undersökas, och vi har därför valt att också studera 

indikatorer för utbildning. 

4. Tillgång till produktiva resurser, ekonomisk återhämtning och rekonstruktion, där både män och 

kvinnor ska få ta del. Det är därför essentiellt att stärka kvinnors ekonomiska tillgång och 

självbestämmande.  

Denna variabel kommer undersökas utifrån anställning där vi kommer titta på hur många i landet 

som har en anställning samt könsfördelningen av antal anställda. En mer djupgående undersökning 

hade kunnat göras genom att också studera löneskillnader och sparade tillgångar, men av 

arbetsekonomiska skäl kommer vi bara fokusera på andel individer med anställning. 

Tidsperioden för samtliga indikatorer kommer mätas från två tidsmarkörer som är fallspecifika, den 

första avser året då ett fredsavtal skrevs under, den andra markören utmärker tiden fem år efter 

undertecknandet av fredsavtalet. Då vi vill undersöka en effekt på hållbar fred har vi valt att inte se 

på alla åren efter eftersom vi inte är intresserade av vilken takt hållbar fred utvecklas i. Genom att 

studera siffror från det år då fredsavtalet implementerades och därefter studera samma fall fem år 

senare, skapar möjligheten att dels jämföra slutresultatet hos varje fall av hållbar fred i relation till 

varandra, och dels studera den relativa skillnaden av ökning av hållbar fred inom varje specifikt fall.  

 

3.6 Material  

För att undersöka variablerna för hållbar fred och de indikatorer vi har valt att använda som 

mätinstrument har vi använt oss av statistisk data från World Bank Database samt UCDP database. 

Underlaget som har grundat vår frågeställning kommer från vetenskapliga artiklar, samt reportage 

och rapporter från UNIFEM och Kvinna till Kvinna (KtK).  
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4. Fallbeskrivning  
4.1 Liberia  
Liberias fredsprocess har markerats av ett ökat fokus på genus, inte minst i det avseende att FN:s 

fredsstyrka UNMIL som var aktiv i Liberia vid fredsavtalets implementering var den första 

fredsoperationen med mandat att aktivt arbeta med och införa resolution 1325 (2000), både inom 

fredsoperationen och i civilsamhället (S.A. Basini, 2013, s. 542). 

Kvinnoorganisationer och NGO:s har spelat en avgörande positiv roll för att skapa utrymme för 

värdesättandet av kvinnligt politiskt deltagande (Pollock, 2007). Organisationernas inofficiella 

insatser har inte enbart bidragit till genusmedvetenhet i den politiska sfären, utan har även införlivat 

program för påverkan, utbildningsinitiativ i civilsamhället samt workshops för att implementera 

fredsavtalets överenskommelse i civilsamhället i strävan efter jämlikhet och fred (Pollock, 2007; 

Bekoe & Parajon, 2007).  

 

Liberia har haft ett aktivt civilsamhälle med många kvinnliga deltagare under fredsprocessen (eg. 

Basini, 2013; Pollock, 2007), som tyder på ett breddande av begreppet säkerhet och med en 

inkluderande syn av säkerhet i enighet med FST. Handlingsplaner med speciellt fokus på 

genusfrågor instiftades av the Office of Gender Advisor och har resulterat i initiativ såsom DDRR 

(Disarmament,Demobilization,Rehabilitation,Reintegration), som har haft ett särskilt fokus på 

kvinnor och deras upplevelse av krig (Basini, 2013). Kvinnoorganisationer som MARWOPNET 

(Mano River Women´s Peace Work) och WIPNET (Women in Peacebuilding Network) har gjort 

betydande insatser för att fredsavtalet skulle undertecknas och implementeras genom aktivt arbete 

för samarbete mellan regering och civilsamhälle med genusmedvetenhet (Bekoe & Parajon, 2007). I 

det första fria valet efter fredsavtalet undertecknats valdes Liberias första kvinnliga president Ellen 

Johnson-Sirleaf till ämbetet, som har en stark politisk vilja att lyfta genusfrågor i politiken (Basini, 

2013, s. 542).  
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4.2 Nepal  

I Nepal har kvinnoorganisationer haft en central roll för att öka medvetenheten rörande 

genusjämställdhet i fredsprocessen, där vad som tidigare ansetts som kvinnans privata 

angelägenheter har fått ta plats i den offentliga politiken (Falch, 2010). Nepal har länge präglats av 

en patriarkal samhällsstruktur, som i stor utsträckning fortfarande existerar, men efter en ökning av 

kvinnostyrda hushåll under samt efter kriget har kvinnans roll och befogenheter ökat. Detta 

möjliggjorde även för kvinnor att börja delta i den offentliga och politiska världen som tidigare varit 

reserverad för enbart männen (Falch, 2010; Ramnarain, 2014). Det ökade deltagandet av kvinnor 

resulterade i större genusmedvetenhet kring fredsprocessen, som i sin tur bland annat lett till en ny 

konstitution som föreskriver ett minimum på att en tredjedel av det totala antalet av kandidater till 

konstitutionsförsamlingen och parlamentet ska vara kvinnor. Detta har också medfört en mer bred 

representation och diversitet i form av olika etniciteter, kaster och geografiska områden i 

beslutsfattande organ. (Falch, 2010).  

De aktiva kvinnoorganisationerna i Nepal har även bidragit till att skapa medvetenhet samt intresse 

av genusfrågor hos nationella beslutsfattare vilket har lett till att kampen mot könsdiskriminering 

har blivit en del av Nepals lagsystem. Nationella politiska partier har även till följd av 

kvinnoorganisationernas arbete adopterat en genus-jämställdhetsagenda som har förstärkt kvinnans 

roll i beslutsfattande positioner och i större ansträngningar att stoppa våld riktat mot kvinnor samt 

diskriminering av kvinnor och andra marginaliserade grupper (Falch, 2010). 

 

4.3 DRK (Demokratiska Republiken Kongo) 

Väldigt få kvinnor i proportion till antalet män hade officiella roller i de formella 

fredsförhandlingarna i DRK. Lusaka Agreement gav mandat till de officiella fredssamtalen som 

kom att kallas Inter-Congolese Dialogue (ICD). De kvinnor som deltog i ICD var främst valda på 

grund av personliga relationer till männen som deltog i samtalen - och frågor som skulle anta ett 

genusperspektiv för att säkerställa hela befolkningens säkerhet blev avfärdade som “slöseri med tid” 

och “irrelevanta” (Whitman, 2005). Avtalet innehöll inte heller några punkter om kvinnors framtida 

inkludering, trots att påtryckningar från kvinnorörelser senare krävde, i samband med att FN:s 
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resolution 1325 (2000) instiftades, ett deltagande av kvinnor på minst 30 %. Den inofficiella rollen 

som kvinnorörelser antog skedde främst via regionala och internationella organisationer såsom 

Femmes Afrique Solidarité och UNIFEM (Sadie, 2010, s. 39; Whitman, 2005).  

Det var först år 2004, fem år efter fredsavtalet slöts, som den Kongolesiska regeringen i samarbete 

med UNDP (United Nations Development Program) publicerade ett policydokument som skulle 

integrera genusmedvetenhet i politiken och utvecklingsprogram – ett åtagande som till stor del 

aldrig blev praktik. Detta trots att det finns ett departement vars uppgift är att säkra att just 

genusjämställdhet uppnås. Den stora bristen i systemet utgörs av att det inte finns det några 

praktiska riktlinjer för till exempel arbetsplatser eller organisationer som visar hur 

implementeringen av genusfrågor och jämställdhet ska gå till (Sadie, 2010, s. 40).  

4.4 Sudan  

Sudan har inte lyckats väl med att inkorporera ett genusperspektiv och kvinnligt deltagande i sin 

fredsprocess. Trots att många kvinnor organiserade sig i grupper för att främja fredsbyggande var 

inte dessa gruppers fokus att beblanda sig i eller förändra politiken till att bli mer inkluderande och 

genus-känslig, utan de kämpade främst för att stoppa det direkta våldet (Hilhorst & Van Leeuwen, 

2005). Det internationella samfundet, som under Sudans fredsprocess hade stort fokus och intresse 

av genusfrågor, hjälpte Sudans kvinnor på så sätt att ett fåtal kvinnor erbjöds delta i 

fredsförhandlingarna, men deras roll förblev passiv och det var svårt för dem att lyfta någon agenda 

om jämställdhet då de blev invalda för att delta med mycket kort varsel (Hilhorst & Van Leeuwen, 

2005; A. Itto, 2006). Fredsavtalet fokuserade enbart på uppdelning av makt och resurser mellan de 

politiska parterna, utan någon annan dimension som till exempel genus. Kvinnor hade dock kämpat 

för en representation på minst 25 % kvinnor i regeringen - som faktiskt accepterades år 2008 (S. 

Abbas, 2010). Men även när kvinnor blev konsulterade rörande genusfrågor, var detta blott en gest 

för att påvisa tillgänglighet och demokrati, genus blev aldrig implementerat i något politiskt område 

(A. Itto, 2006).  
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5. Resultat  

Ovan har vi presenterat den statistik vi uppmätt utifrån vår definition av hållbar fred. De sex 

punkter som vi anser avgörande för att studera grad av hållbar fred har undersökts dels det årtal som 

respektive fredsavtal slöts samt fem år senare. Nedan kommer vi vidare redovisa samt diskutera vad 

resultatet innebär för vår uppsats frågeställning.  

5.1  Antal döda  

Antal döda till följd av politiska våldsamheter är något som länge fungerat som måttstock för fred. I 

Liberia samt Nepal syns en tydlig skillnad från året fredsavtalet slöts jämfört med fem år senare. I 

DRK samt Sudan kan inte samma skillnad återfinnas, där har visserligen dödsantalet minskat 

kraftigt, men de senare resultaten tyder trots minskningen inte på att en hållbar fred råder. Utifrån 

denna punkt har de två fall, Liberia samt Nepal, där kvinnor tagit del i fredsprocessen lyckats 

markant bäst.  
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  5.2 Kvinnor i parlament  

Målet för hållbar fred, enligt vår definition, måste antas vara en lika representation av kvinnor och 

män inom landets styre. Inget av våra utvalda fall har uppnått den nivån, däremot har Nepal samt 

Sudan utifrån vår undersökning visat på en mycket positiv utveckling. DRK:s andel kvinnor i 

landets styre har stagnerat och Liberia visar på en liten utveckling från dryga 7 % till 12 %. Här blir 

resultatet utifrån vår tes om kvinnors betydelse under fredsprocessen tvåsidig, Sudan där kvinnor 

inte inkluderats under fredsarbetet har en (i relation till de andra fallen) hög procentandel kvinnor i 

sitt lands styre medan Liberia där kvinnor visat stort engagemang inte tycks avspeglas i 

representation av landets styre.   

5.3 Andel med anställning 

Gällande andel av befolkning med anställning samt kvoten av kvinnor som har någon form av 

anställning ser vi blandade resultat. I Liberia ser vi att den totala andelen av befolkningen med 

anställning inte har förändrats över angivna tidsramar, men resultatet visar en negativ trend för 

andelen kvinnor med anställning i landet. I Nepal ser vi en liten minskning av både den totala 

andelen med anställning och andel kvinnor med anställning där andel kvinnor med anställning har 

minskat med 0,3 procentenheter respektive 0,9 procentenheter för den totala andelen med 

anställning. I förhållande till vårt kausala antagande och vårt kriterium att både kvinnor och män 

ska få tillgång till ekonomiska resurser där emfas läggs på att stärka kvinnans ekonomiska tillgång 

och självbestämmande, är den negativa trenden inom Nepal och Liberia motsägelsefull. Samtidigt 

uppvisar Nepal högst andel med total anställning och andel kvinnor med anställning av alla valda 

fall med procentsatser kring 80 %, vilket kan ses som ett gott tecken på ekonomisk tillgång. 

DRK uppvisar en liten minskning med 0,1 procentenheter i den totala andelen med anställning, men 

kan samtidigt påvisa en liten ökning av andel kvinnor med anställning på 0,5 procentenheter. Sudan 

har påvisat en ökning både i andel kvinnor med anställning och total andel med anställning med 0,7 

procentenheter respektive 0,5 procentenheter. Utifrån effekt av kvinnligt deltagande i fredsprocesser 

går detta emot vårt antagande då Sudan och DRK är de fall vi har valt som representativa för lågt 

kvinnligt medverkande samt deltagande. Samtidigt uppvisar Sudan att endast 45,5% av 

befolkningen har en anställning, och andel kvinnor med anställning är endast 24,8% vilket inte kan 

anses som ekonomisk tillgång för något av könen - särskilt inte för kvinnorna.  
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5.4 Läs- och skrivkunniga 15-24 år 

Läs- och skrivkunnighet är en förmåga som både reflekterar en grundläggande utbildningsnivå samt 

en basis för människor att kunna ha fler val genom livet. Det kan även anses vara en rättighet då det 

möjliggör självständighet samt tillgång av information. Statistiken vi fick fram visar generellt sett 

på en långsam utveckling inom våra olika fall. De länder som står ut är främst Nepal samt DRK, 

Nepal då de har den procentuellt största utvecklingen, DRK då det är det enda landet som backat i 

andel läs- och skrivkunniga. Liberia har de lägsta siffrorna gällande både flickor och den totala 

befolkningen 15-24 år, landet har även den lägsta utvecklingen (bortsett från DRK). Sudan är det 

land med högst procentandel läs- och skrivkunniga, där är det totala delen av befolkningen 15-24 år 

som kan läsa och skriva lika stor som andelen kvinnor. Detta tyder på en jämn fördelning samt 

tillgång av utbildning i landet. Något som enligt vårt argument är ett positivt tecken på vägen mot 

en hållbar och rättvis fred.  
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6. Analys  

6.1 Liberia  

Vad resultaten förtäljer rörande grad av hållbar fred i landet kan vi konstatera att de är 

motsägelsefulla. På den interna nivån kan vi urskilja en positiv trend till att freden utvecklas åt rätt 

håll enligt den definition som vi använder oss av för hållbar fred. Samtidigt påvisar siffrorna 

förhållandevis låga nivåer av alla mätta indikatorer som ur ett metaperspektiv kan argumenteras för 

ligger i ett gränsfall för om tillståndet hållbar fred verkligen råder. Däremot är det viktigt att 

understryka att statistik endast mäter en fråga, avskärmad från andra faktorer. Det är alltså inte 

självklart att en lägre andel kvinnor i parlament betyder färre möjligheter för kvinnor att påverka, 

om kvinnorna har höga positioner kan det ge större spelutrymme. Däremot betyder det inte att målet 

för hållbar fred bör vara något annat än lika representation inom det nationella parlamentet.  

Även om vi ser en minskning i andel kvinnor med anställning i landet, ser vi samtidigt en ökning 

för flickor i läskunnighet vilket kan innebära att fler kvinnor som förut hade en anställning istället 

har möjlighet att utbilda sig. Resultaten från Liberia har som sagt en bred variation, men tyder ändå 

på att landet är i ett stabilt läge som möjliggör små utvecklingar. Det kvinnliga deltagandet kan 

därför antas ha påverkat synen på säkerhet för att förbättra samt säkra hela befolkningen framför 

endast männen eller staten. Kvinnors underordnade roll i samhället behöver dock vidare arbete i 

Liberia för att kunna uppnå en högre grad av hållbar fred. Vi tror i linje med FST att de faktorer vi 

undersökt kan påverka varandra, högre grad av läskunnighet bland kvinnor möjliggör för fler 

kvinnor att kandidera till parlamentet. Samhällsstrukturella roller som kvinnan som offer kan kräva 

mer tid än de fem åren som hamnar inom vår undersökning, de kan vara djupt etablerade strukturer 

som både kvinnor och män upprätthåller. Men att fler flickor och kvinnor får tillgång till utbildning 

kan vara ett sätt att påbörja en förändring. 

 

6.2 Nepal  

Nepal, tillsammans med Liberia, är det fall vi undersökt som haft en kvinnlig medverkan under 

fredsprocessen. I enlighet med vår teori bör detta resulterat i en ökad säkerhet för hela 
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befolkningen, kvinnor som mäns levnadsstandard bör ha stabiliserats samt förbättrats. Döda i 

samband med politiska konflikter har fem år efter fredsavtalet helt upphört och andelen kvinnor 

inom det nationella parlamentet har ökat markant, och är den procentuellt största ökningen av våra 

undersökta fall. Utifrån dessa två mätpunkter kan de aktiva kvinnorna påbörjat en förändring av det 

internationella systemet som styrs av en stark korrelation av makt och kön där männen dominerar. 

Den totala delen med anställning samt kvinnor med anställning har minskat något, men vi ser en 

ökning på 10 procentenheter i andel läs- och skrivkunniga flickor, samt en ökning med 6 

procentenheter på den totala andelen av läs- och skrivkunniga i landet. Om de som tidigare haft 

anställning istället fått tillgång till utbildning kan den lilla minskningen i andel med anställning 

förklaras. Utifrån dessa siffror kan det antas att kvinnors deltagande och påverkan i fredsprocessen 

har haft en positiv effekt på vår definition av hållbar fred och den antagna irrelevans om kvinnans 

erfarenheter kan antas brutits ned något.  

6.3 DRK (Demokratiska Republiken Kongo)  

DRK utmärker sig främst när vi undersökte antal döda femte året efter fredsavtalet undertecknats. 

Det är en siffra på 177 stycken dödsfall som tydligt visar på att det inte råder fred i landet, däremot 

visar resterande siffror på en, i jämförelse med de andra fallen, relativt hållbar situation i övrigt. 

Trots att kvinnor inte tillåtits ta en aktiv roll i fredsprocessen visar både andelen flickor som kan 

skriva och läsa samt andelen anställda kvinnor på en relativt stabil nivå i landet. Men ur en analys 

som enbart sker inom landet ser vi en stagnation på antal kvinnor i parlamentet som enligt vårt 

kausala antagande skulle ha ökat ifall kvinnor varit delaktiga. Då DRK inte haft en stark kvinnlig 

påverkan i sin fredsprocess kan detta vara en förklarande kraft. I alla mätta indikatorer förutom 

andel kvinnor med anställning ser vi en minskning vilket inte är en positiv riktning för hållbar fred. 

Den lilla ökningen i andel kvinnor med anställning med 0,5 procentenheter kan också vara en 

konsekvens av att en hållbar fred inte har konsoliderats - då den sjunkande läs och skrivkunnigheten 

tyder på minskad tillgång till utbildning vilket gör att fler tar anställning för att försörja sig.  Detta 

kan argumenteras för att kvinnor och genus inte har implementerats i landet och har därför heller 

inte antagit en bredare syn på säkerhet för att säkerställa hela befolkningen. Kvinnornas antagna 

irrelevans blir i fallet DRK tydligt.  
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6.4 Sudan  

Sudans siffror kan i en analys anses vara speciellt intressanta. Landet kan enligt mätningarna 

presenterat den, bland våra fall, högsta läs och skrivkunnigheten i landet, både bland flickor samt 

totalen. Andelen kvinnor i parlamentet visar också på en positiv utveckling från 14,7 % till 25,6 %. 

Däremot visar resultaten från antal döda samt andel med anställning på en helt annan situation i 

landet. Fem år efter landets fredsavtal dog 1054 personer till följd av politiska våldsamheter. En 

siffra som är långt ifrån godtagbar utifrån vår definition av hållbar fred. Siffrorna visar alltså på ett 

mycket splittrat land vilket även gör analysen svår. Enligt FST skulle en hög andel läs- och 

skrivkunniga kunna antas innebära en högre andel kvinnor i det nationella parlamentet samt en 

högre andel kvinnor med anställning. I denna kontext måste därför den historiska samt kulturella 

situationen i landet tas med i beaktande. En mer djupgående undersökning hade ställt frågan om 

vilka typer av platser som kvinnor erhåller i parlamentet och vad kriterierna för att sitta där är - om 

det är släktband eller kompetens väger tyngst. En kvinnlig inkludering samt ett genusperspektiv 

under fredsprocessen skulle kunna ha haft en annan mer önskvärd effekt på graden av hållbar fred i 

Sudan. Ett större genusfokus som skulle kunna möjliggöra för fler kvinnor att ha en anställning eller 

att erbjudas påverka sitt samhälle genom en plats i det nationella parlamentet. Landet kan alltså trots 

sina varierande siffror inte antas ha en hållbar fred, om ens en tillfällig fred.  
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7. Slutsats  
Vi har i denna uppsats undersökt om kvinnligt deltagande har haft en effekt på graden av uppnådd 

hållbar fred inom fyra olika fall. Vi har genom vårt teoretiska ramverk FST argumenterat för att 

kvinnors antagna irrelevans inom internationella relationer samt det traditionella 

säkerhetsbegreppets misslyckande att inkludera hela befolkningen kan och bör upphävas genom ett 

ökat kvinnligt deltagande i fredsprocesser. Utifrån detta antagande har vi således undersökt om 

graden av hållbar fred blivit högre i de fall med ett aktivt kvinnligt deltagande jämfört med de fall 

där män totalt dominerat processen. De uppmätta resultaten vi fått fram påvisar en tvetydighet som 

gör det svårt att dra en generell slutsats ur ett metaperspektiv av den exakta effekten som kvinnligt 

deltagande har haft på fredsbyggande, och hur det i sin tur upphäver en maktbalans mellan könen 

inom IR. De generella mönster vi kan urskilja från vår undersökning där kvinnligt deltagande har 

haft störst effekt är på dödsantalet - där både Liberia och Nepal som exempelländer på högt 

kvinnligt deltagande är helt fria från politiskt orsakade dödsfall fem år efter fredsavtalet slöts. 

Liberia och Nepal har på övriga punkter påvisat en positiv ökning på graden av hållbar fred, i linje 

med vårt kausala antagande. Kongo har i kontrast uppvisat en negativ trend på graden av hållbar 

fred - vilket hade kunnat förklaras av vårt antagande, där resultatet kan ha påverkats av 

exkluderingen av kvinnor i fredsprocessen. Men då Sudan också påvisar en ökad grad av hållbar 

fred trots det högst uppmätta dödsantalet fem år efter fredsavtalet blir det motsägelsefullt då bristen 

på kvinnligt deltagande har präglat fredsprocessen. Det kan konstateras att vad som utgör och 

skapar en hållbar fred inte enbart kan bestämmas av en faktor utan är ett komplext fenomen som 

samspelar med många faktorer på både historisk, geografisk samt kulturell nivå. Vi anser att vår 

undersökning kan visa på att inkludering av kvinnor bidrar med en positiv effekt på fredsprocessen 

men att statistiken vi valt att ta fram inte räcker till för att anta stora generella konstateranden. Vi 

har, som ovan nämnt, i denna uppsats endast förhållit oss till en förklarande faktor - kvinnligt 

deltagande - för framtida forskning föreslår vi att typ av kvinnligt deltagande kategoriseras samt 

undersökt därifrån, samt att de historiska samt kulturella arven inom varje fall tas i större beaktande 

för att på ett mer djupgående sätt kunna förstå varje freds samt individs förutsättningar.  

 

“Har kvinnligt deltagande i fredsprocesser en effekt på graden av hållbar fred?” I svaret på denna 

fråga kan vi dra slutsatsen att det verkar som att kvinnligt deltagande har en positiv effekt på graden 
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av hållbar fred, men att avsaknad av kvinnligt deltagande inte behöver betyda att en hållbar fred kan 

inte kan uppnås. 
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