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Abstract 

Uppsatsen centrerar kring två aktuella frågor: anklagelser om sexuella övergrepp i FN:s 

fredsbevarande operationer, och konstruerandet av könsroller. De specifika frågeställ-

ningarna för uppsatsen är inledningsvis vilka könsroller som konstrueras i primärmateri-

alet, vilket innefattar tre årliga FN-rapporter. Den andra frågeställningen syftar till att 

utreda huruvida den konstruerade, militära maskuliniteten kan vara problematisk i freds-

bevarande operationer. 

 Primärmaterialet består, som nämnt ovan, av tre av FN:s årliga rapporter 

som behandlar sexuella övergrepp som har begåtts av dess personal, kallade Special 

measures for protection from sexual exploitation and abuse – Report of the Secretary 

General. Rapporterna ges ut av Generalsekreteraren och de aktuella rapporterna behand-

lar åren 2013, 2014 och 2015. 

 Den metod som tillämpas för att granska materialet består av två delar: in-

ledningsvis en kvantitativ analys av förekomsten av ett antal utvalda genusrelaterade ter-

mer, sedan en kvalitativ analys för att granska kontexten i vilken de genusrelaterade ter-

merna förekommer. Resultaten från dessa två metodologiska steg granskas sedan med 

Sandra Whitworths genusperspektiv som det uttrycks i Men, Militarism and UN-Pea-

cekeeping: A Gendered Analysis. Whitworths teori har valts ut givet det specifika fokus 

som boken har på genusfrågor i just fredsbevarande styrkor. 

 Resultaten som framkom med de metodologiska och teoretiska verktygen 

är att FN, i sina rapporter, understryker rollen av kvinnor som offer – och kanske själva 

implicit antar rollen som den maskuline beskyddaren. Relaterande till den andra fråge-

ställningen uppkom, via den totala avsaknaden av termerna man, male och boy, en fråga 

om var problematisering av militär maskulinitet i samband med sexuella övergrepp i 

fredsbevarande operationer fanns. 
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1 Inledning 

FN förknippas generellt med fredsskapande – mänskliga rättigheter, domstolar och, framförallt 

sedan Kalla Krigets slut, med fredsbevarande operationer. FN ses ofta som ”the good guys” – 

men i takt med att deras möjlighet att genomföra fredsbevarande operationer ökade framkom 

även alltfler anklagelser om sexuella övergrepp som begåtts mot civila. Sexuellt våld och tvång, 

prostituering och övergrepp – som begicks av de styrkor som skulle beskydda människor i kris. 

Idag, över 20 år sedan dessa anklagelser började komma fram, fortsätter problemen fortfarande. 

Förra året uppkom 99 anklagelser.1 Bara i år har 44 anklagelser framkommit, varav en majoritet 

av de utsatta misstänks vara barn.2  

 Den första frågan som förde in denna uppsats i just temat kring sexuella övergrepp 

är vad FN gör för att förhindra dessa övergrepp. Vid den första granskningen av ämnesområdet 

uppkom en tydlig bild av att sexuella övergrepp utbrett ses som ett genusrelaterat problem – 

varpå jag bestämde mig för att göra detta till det centrala ämnet för uppsatsen.  

 Vid ytterligare läsning framkom en teori från Sandra Whitworth om en problema-

tisk paradox i FN:s fredsbevarande styrkor givet dess beroende av militära styrkor. Whitworth 

menar nämligen att militären konstruerar en militant maskulinitet som bejakar våldsamma delar 

av soldaternas identitet. Med denna konstruerade maskulinitet följer även förväntningar och när 

dessa inte uppfylls, som i bland annat av fredsbevarande operationer, kan detta orsaka våld-

samma utbrott av hypermaskulinitet – som bland annat våld eller sexuella övergrepp.3 

 Kan det vara så att denna militära maskulinitet är en bidragande orsak till de stän-

digt återkommande problemen med sexuella övergrepp? Med denna fråga som central utgångs-

punkt syftar denna uppsats till att, via en riktad granskning av FN:s interna, årliga rapporter om 

anklagelser om sexuella övergrepp som har begåtts av dess fredsbevarande personal, utreda hur 

organisationen behandlar problematiken med sexuella övergrepp ur ett genusperspektiv. Vilka 

                                                                                                                                                         

 
1 UN Secretary General (2016-02-16), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual 

abuse – Report of the Secretary General, A/70/729, punkt 4, p. 2. 
2 Grönlund, Erik (2016-05-18), 44 nya misstänkta sexövergrepp av FN-personal – bara i år, hämtad från SVT 

Nyheter.se 2016-05-20. 
3 Whitworth, Sandra (2004), Men, Militarism, and UN Peacekeeping: A Gendered Analysis. Lynne Riener 

(Boulder, CO, USA). 
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genusroller problematiseras respektive speglas i deras rapporter? Hur framställs offer och för-

övare? Problematiseras konstruerade könsidentiteter i deras rapporter, och i sådana fall hur?  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Problemformulering:  

Uppsatsen kommer att fokusera på problematiken kring konstruerade könsroller i krigskontext, 

då främst militariserad maskulinitet såsom den presenteras av Sandra Whitworth i Men, Milit-

arism and UN-Peacekeeping: A Gendered Analysis. Rent konkret kommer undersökningen att 

genomföras med hjälp av en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys av FN:s årliga rap-

porter om anklagelser och utredningar av sexuella övergrepp som har riktats mot fredsbeva-

rande personal. Problematiken som kommer att granskas är alltså hur FN, i sina rapporter, kon-

struerar kön, samt huruvida individer med en konstruerad militariserad maskulinitet kan vara 

problematiska att använda i fredsbevarande operationer. 

 

Syfte:  

Syftet med uppsatsen är att genom förekomsten, eller avsaknaden, av ett antal utvalda genusre-

laterade termer granska huruvida FN relaterar problematiken gällande sexuella övergrepp i de-

ras styrkor till militariserad maskulinitet eller inte. Ytterligare en aspekt av syftet är att mer 

generellt granska vilka genusrelaterade bilder som framställs av offer och förövare i rappor-

terna. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka könsroller  kan identifieras i FN:s rapporter om sexuella övergrepp i freds-

bevarande operationer?  

2. Finns indikationer på att den konstruerade, militära maskuliniteten kan vara pro-

blematisk i fredsbevarande operationer?  
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1.2 Material och avgränsningar  

1.2.1 Primärmaterial 

Primärmaterialet för uppsatsen är tre exemplar av den årligen utgivna rapporten Special measu-

res for protection from sexual exploitation and abuse – Report of the Secretary General från 

2014, 2015 och 2016. Rapporterna redogör för det tidigare årets anklagelser som har riktats 

gentemot både hjälparbetare och soldater i FN:s fredsbevarande styrkor och publiceras av Ge-

neralsekreteraren. Rapporterna delges Generalförsamlingen.4 

 Rapporterna baseras på Generalförsamlingens resolution 57/306: Investigation 

into sexual exploitation by aid workers in West Africa från 22 maj 2003.5 Resolutionen kommer 

inte i sig att utgöra en del av primärmaterialet, men givet att resolutionen är det som lagt grund 

för de årligt påföljande rapporterna bör en kort presentation av resolutionen göras. Resolutionen 

A/RES/57/306 skrevs som en respons till en rapport av Office of Internal Oversight Services 

(OIOS), där anklagelser om sexuella övergrepp riktades mot FN-personal i operationer i Väst-

afrika.6  

 Även om rapporten från OIOS rörde ett specifikt område ber Generalförsamlingen 

Generalsekreteraren, i punkter 10 och 12, att samla in data gällande samtliga anklagelser och 

utredningar om sexuella övergrepp som framkommer om FN-personal.78 Det är alltså dessa 

rapporter som primärmaterialet består utav. Innan fokus riktas mot rapporternas uppbyggnad 

kan det vara av godo att klargöra vad innehållet och syftet med rapporterna är. För, det som står 

i punkterna 10 och 12 är det som återfinns i rapporterna: först och främst data och information 

om de övergrepp och anklagelser som har framkommit under perioden, för det andra de åtgärder 

som FN och dess underorganisationer har vidtagit.9 

                                                                                                                                                         

 
4 UN Secretary General (2014-02-14), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual 

abuse – Report of the Secretary General, A/68/756;  

UN Secretary General (2015-02-13), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse 

– Report of the Secretary General, A/69/779; 

UN Secretary General (2016-02-16), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse 

– Report of the Secretary General, A/70/729. 
5 UN General Assembly, (2003-05-22) Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in West 

Africa, A/RES/57/306. 
6 Ibid, punkt 1. 
7 Ibid, punkt 10. 
8 Ibid, punkt 12. 
9 Se exempelvis UN Secretary General (2016), Special measures, “Summary”, p. 1. 
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 Nu vidare till rapporternas uppbyggnad, då vissa av kapitlen inte är relevanta för 

min undersökning. Samtliga rapporter inleds med en introduktion, för att sedan följas av en 

genomgång av anklagelser som har riktats gentemot personal som inte är delaktiga i fredsbeva-

rande operationer.10 Denna sektion har jag valt att inte använda, eftersom den inte behandlar 

det operationsområde som uppsatsen fokuserar på. Ännu en sektion av rapporterna som inte 

används är Annex I upp till Annex IV. För rapporten från 2014 rör detta sidorna 17-25.11 Si-

dorna som är aktuella för rapporten från 2014 är följaktligen 1-16.12 För rapporten från 2015 

faller Annex I-IV bort, vilket innebär att sidorna 24-32 inte räknas.13 Aktuella sidor för rappor-

ten från 2015 är sidorna 1- 23.14Avslutningsvis exkluderas även Annex I-IV från sidorna 28-36 

från rapporten för 2016.15 Sidorna som granskas innefattar sidorna 1-27.16 

 Anledningen till att jag har valt att inte ta med dessa delar av rapporterna är ef-

tersom de enbart innehåller rent kvantitativa och statistiska data om de anklagelser och utred-

ningar som har skett under året. Kontexten, vilket är en del av det som jag via min metod vill 

komma åt, är relativt intetsägande i dessa avsnitt givet centreringen kring siffror, varpå jag 

gjorde bedömningen att dessa avsnitt inte är relevanta för den här uppsatsen. 

 I övrigt har rapporterna till största del samma uppbyggnad – även om kapitelru-

brikerna varierar något så beskriver de samma teman. Överskådligt är rapporterna uppbyggda 

så att antalet och typ av övergrepp, samt den relevanta FN-styrkan,  presenteras i det inledande 

kapitlet. Därefter följer, även här samma för alla rapporter, ett kapitel kallat Observations, som 

fokuserar på att mer ingående presentera de fall av övergrepp som har framkommit under året, 

samt åtgärder som har tagits för de specifika fallen. Avslutande kapitel är antingen en instrukt-

ion till rekommenderade åtgärder för Generalförsamlingen som i rapporten från 2016, eller 

Conclusions, som i rapporterna från 2014 och 2015.17  

                                                                                                                                                         

 
10 För alla tre rapporter förekommer denna sektion på sidorna 2 och 3. 
11 UN Secretary General, (2014), Special measures, A/68/756, pp. 17-25. 
12 Ibid, pp. 1-16. 
13 UN Secretary General (2015), Special measures, A/69/779, pp. 24-32. 
14 Ibid, pp. 1-23. 
15 UN Secretary General (2016), Special measures, A/70/729, pp. 28-36. 
16 Ibid, pp. 1-27. 
17 UN Secretary General (2016), Special measures, A/70/729, pp. 26-27; UN Secretary General (2014), Special 

measures, A/68/756, pp. 15-16; UN Secretary General (2015), Special measures, A/69/779, pp. 21-23. 
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 Avslutningsvis är det värt att helt kort notera att rapporten från 2016 skiljer sig 

något, då den ägnar ett helt, enskilt kapitel specifikt åt anklagelser som uppkom från Centralaf-

rikanska Republiken under 2015.18 Denna distinktion för en enskild FN-styrka görs inte i de två 

andra rapporterna. 

 Syftet med att välja dessa tre rapporter är delvis för att de, eftersom de skrivs av 

Generalsekreteraren och sedan läses av Generalförsamlingen, utgör en del av FN:s interna dis-

kurs gällande problematiken med sexuella övergrepp inom de fredsbevarande styrkorna. Tids-

begränsningen från 2013-2015 (åren som rapporterna behandlar, inte åren de gavs ut) har gjorts 

då en granskning av ett så samtida material som möjligt är önskvärt. Dessutom har begräns-

ningen gjorts till enbart tre rapporter för att fokus ska kunna riktas mot en så samtida proble-

matik som möjligt, snarare än ett brett material som snarare hade gett en granskning av föränd-

ringar över tid. 

1.2.2 Sekundärmaterial 

Sekundärmaterialet utgörs av både böcker, tidskriftsartiklar och forskningsmaterial från en-

skilda individer som utfört fältundersökningar, och presenteras utförligt i kapitel 3 Litteraturö-

versikt och tidigare forskning. Övergripligt behandlar materialet både specifikt övergrepp som 

begåtts av fredsbevarande soldater, men även forskning som mer generellt behandlar sexuella 

övergrepp samt genus i krigs- och militärkontext. För att kunna tillämpa detta mer generella 

material på den mer specifika kontexten denna uppsats berör är det viktigt att vara varsam med 

generaliseringar.  

 De generaliseringar jag hänvisar till berör främst risken att dra alla soldater och 

militära styrkor över en kam: det är viktigt att uppmärksamma att arbetssättet för FN:s freds-

styrkor skiljer sig från det som gäller för ”vanliga” soldater, då de exempelvis inte direkt får 

delta i strider utan snarare fokuserar på stabiliserande aktiviteter. Emellertid anser jag att kon-

texten i vilka FN:s fredsbevarande styrkor verkar, då ofta i områden som på grund av krig eller 

konflikt har bristande sociala system, gör att generell forskning kring mentalitet och maskuli-

nitet i krig trots allt kan anses vara relevant.  

  

                                                                                                                                                         

 
18 UN Secretary General (2016) “The report of the external independent panel to review the United Nations re-

sponse to allegations of sexual exploitation and abuse and other serious crimes by members of foreign military 

forces not under United Nations command in the Central African Republic”, pp. 22-26 i Special measures, 

A/70/729. 
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2 Teori och metod 

2.1 Teori 

Det teoretiska perspektivet för den här uppsatsen har hämtats från Sandra Whitworths bok Men, 

Militarism, and UN Peacekeeping: A Gendered Analysis.19 Whitworths genusteori behandlar 

ett flertal punkter som är relevanta för att förstå hur normalisering av hypermaskulinitet inom 

militären kan bli problematiskt i fredsbevarande operationer. I detta avsnitt kommer de att pre-

senteras enligt följande ordning; hur militariserade idéer om manlighet och (hyper)maskulinitet 

lärs in hos soldater, hur dessa föreställningar påverkar deras förhållningssätt till de inom och 

utanför gruppen och avslutningsvis, vilken effekt detta har på FN:s fredsbevarande arbete. 

 En första premiss som är grundläggande för att förstå Whitworths teori är att fö-

reställningar om femininitet och maskulinitet konstrueras socialt. Vad som är normen kan där-

för variera över tid och kontext.20 Det som Whitworth problematiserar är därför i första hand 

sättet på vilket militären konstruerar och implementerar idéer om maskulinitet hos soldater. 

Processen som militär maskulinitet konstrueras på sker både inom armén men även via samhäl-

leliga normer. Myterna om militär maskulinitet har oftast redan nått ut till nya rekryter innan 

de tagit värvning – de finns i filmer, böcker, TV-program och rekryteringskampanjer.21  

 De myter som ofta cirkulerar kring militären och maskulinitet är karaktärsdrag 

som inte bara värderas högt men även är mycket specifika, enligt Whitworth. Hon nämner bland 

annat mod, uthållighet, fysisk och psykisk styrka, heterosexuell kompetens, patriotism, lydnad 

och rationalitet som några av de kvalitéer soldater antas och önskas ha.22 Givet att dessa högt 

hållna kvalitéer kopplats samman med militär och maskulinitet identifierar Whitworth värvning 

som ett modernt exempel på en lång historia av övergångsriter där pojkar ska göras om till män. 

                                                                                                                                                         

 
19 Whitworth, Sandra (2004), Men, Militarism, and UN Peacekeeping: a Gendered Analysis. Lynne Riener 

(Boulder, CO, USA). 
20 Whitworth, Sandra, Men, Militarism, and UN Peacekeeping, p. 155. 
21 Ibid, p. 160. 
22 Ibid, p. 160. 
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Att gå med i militären är därför för många ett sätt att bekräfta sin maskulinitet och manlighet 

för andra och för sig själv.23  

 Vidare skriver Whitworth utförligt i sin bok om metoder som överordnade offi-

cerare och tränare använder för att drilla sina soldater och hur det påverkar deras förhållnings-

sätt till maskulinitet. Detta kommer enbart att presenteras överskådligt här, då det snarare är 

effekterna av träningen som är intressanta för uppsatsen.  

 Det finns två mål som är underliggande i all militärträning, enligt Whitworth: först 

och främst att skapa en vi känsla och för det andra att särskilja och utesluta det som är an-

norlunda. Båda dessa mål börjar arbetas på från det att de nyrekryterade soldaterna anländer till 

”boot-camp”. Centrering kring individualitet börjar brytas ned genom att homogenisera grup-

pen: alla har likadana kläder, samma rakade frisyr, äter samma mat, sover i likadana sängar och 

måste följa samma regler. Whitworth menar även att förnedring och förolämpningar av den 

enskilde individen sker parallellt med uppmuntran och beröm vid gruppinsatser, vilket lojali-

teten till gruppen likväl samt tron på gruppens förmåga.24  

 Något som är intressant med nedbrytningsprocessen är den typ av förolämpningar 

som används, då dessa är starkt knutna till exempelvis genus och ras. Whitworth refererar till 

flera källor25 som hävdar att ord som faggot, whore, ladies, nigger och cunt används på ett starkt 

nedvärderande sätt.26 Whitworth hävdar att det inte är en slump att förolämpningar av just den 

här typen används, eftersom det hänger samman med den tidigare nämnda grupptillhörigheten. 

Detta är dock en metod som kan ses som motsatt den tidigare nämnda homogeniseringen, ef-

tersom den fokuserar på att särskilja gruppen från andra genom att nedvärdera gruppen som 

helhet och det som anses vara deras typiska attribut. Det är, enligt Whitworth, en process som 

liknar den avhumanisering som görs av fienden.27 

 Särskiljning av den här typen orsakar inte bara diskriminering av homosexuella 

eller individer av motsatt kön, det förstärker även den hypermaskulina bilden av den manlige 

soldaten. Whitworth menar att allt som är ansett som feminint, som att visa rädsla, ledsamhet, 

skuld, sorg eller ångest, måste undertryckas av soldater.28 Som en effekt av detta uppmuntras 

                                                                                                                                                         

 
23 Ibid, p. 160. 
24 Ibid, p. 155-157.  
25 Whitworth refererar till ett flertal verk i fotnot nr. 35, bland annat Gill, Creating Citizens, Making Men p. 15; 

Davis, The sharp end, p. 14; Appy, Working-Class War, p. 101; Linda Bird Franck, Ground Zero: The Gender 

Wars in the Military, pp. 155-156. 
26 Ibid, p. 156. 
27 Ibid, p. 161. 
28 Ibid, pp. 160-162.  

 



 

 8 

soldater att anpassa sig till en konstruerad, militär maskulinitet som enbart tillåter uppvisningar 

av känslor som är knutna till ilska och aggression.29 Allt som är feminint är tecken på svaghet 

och bör kvävas.30 

 Den konstruerade militära maskuliniteten hos soldater kan få tragiska följder när 

de sätts i en sådan situation att deras känsla av rätt till något, exempelvis respekt, makt eller 

kontroll, kränks eller inte uppfylls. Detta kan ske både inom militären, men det kan även inträffa 

i det civila samhället och riktas mot civila personer.31 Whitworth uppmärksammar bland annat 

att individer med militär bakgrund ofta förekommer i anmälningar om misshandel av partner 

eller barn. Whitworth hänvisar till att detta knutits samman med att den nivå av kontroll och 

makt som soldater efter sin utbildning eller tjänstgöring förväntar sig inte uppnås eller respek-

teras av individer i deras omgivning. De besvarar då denna förlust av kontroll med våld i ett 

försök att återfå auktoritet.32  

 Varför är då den militära maskuliniteten nödvändig att diskutera i samband med 

fredsbevarande styrkor? Whitworth uttrycker en grundläggande paradox i idén med fredsbeva-

rande styrkor mycket tydligt i följande citat: 

 

One of the main reasons peacekeeping is a contradiction is because of its almost exclusive 

reliance on soldiers. Soldiers are not born, they are made; and part of what goes into the mak-

ing of a soldier is a celebration and reinforcement of some of the most aggressive, and most 

insecure, elements of masculinity: those that promote violence, misogyny, homophobia, and 

racism.33 

 

Det är detta som är den genomgående röda tråden i Whitworths bok: eftersom  peacekeeping 

operations (hädanefter PKO:s) ska vara fredliga uppfylls inte en stor del av de maskulina för-

väntningar och bilder som soldater har fått med sig sedan sin träning. Detta gör att fredsbeva-

rande operationer kan ses som mindre värda än vanliga militära operationer. Det faktum att 

omvärlden kan se den fredsbevarande soldaten som mindre värd, samtidigt som soldaten själv 

måste hålla sina förväntningar nere, kan enligt Whitworth leda till utbrott av hypermaskulini-

tet.34  

                                                                                                                                                         

 
29 Ibid, p. 160. 
30 Ibid, p. 162. 
31 Ibid, p. 152. 
32 Ibid, pp. 163-164. 
33 Ibid, p. 3. 
34 Ibid, p. 184. 
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 Utbrott av hypermaskulinitet i PKO:s kan riktas mot andra i personalen, emeller-

tid syns de största effekterna av utbrotten hos lokalbefolkningen. Uttrycken som dessa utbrott 

kan ta sig innefattar enligt  Whitworth bland annat en ökning av prostitution, HIV/AIDS, sex-

uella övergrepp, sexuellt våld och även rasrelaterat våld.35  

 Sammanfattningsvis menar alltså Whitworth att förstärkning av bilden av solda-

ten som maskulin, stark och beskyddande inte bara skapas militären, utan även av normer i det 

omkringliggande samhället, via media och kultur. För att soldater själva ska kunna omforma 

sig utefter denna konstruktion av maskulinitet krävs att de förskjuter och nedvärderar attribut 

som är förknippade med femininitet och svaghet, såsom ett brett spektrum av känslor. Detta 

leder till en alienering från och nedvärdering av vissa ”grupper”, däribland kvinnor, färgade 

och homosexuella.  

 Vidare kan ifrågasättande av eller osäkerhet kring soldatens kontroll, när hen inte 

längre är i tjänst utan kanske i hemmet, leda till våld i ett försök att återfå en känsla av respekt, 

kontroll och auktoritet. Denna typ av kontrollförlust kan även ske i fredsbevarande styrkor då 

de förväntningar som soldaten själv har men även som andra har efter hens träning, inte upp-

fylls. Det som då kvarstår är frågan som är essentiell för Whitworth, om individer som har 

utsatts för denna typ av konstruerad maskulinitet är bäst lämpade att använda i fredsbevarande 

arbete. 

 Whitworths teori kommer för den här uppsatsen att spela en central roll. Först och 

främst kommer den att användas för att framställa ett antal sökord till metoden. Teorin kommer 

även att utgöra ett  verktyg för att söka efter olika könsroller och genusuttryck i specifika kon-

texter i primärmaterialet. Mer specifikt om hur dessa verktyg kommer att användas återfinns i 

metodavsnittet nedan. Avslutningsvis kommer teorin i sin helhet att appliceras i analys och 

diskussion för att ur ett genusinriktat perspektiv granska de fynd som har gjorts i undersök-

ningen. 

  

                                                                                                                                                         

 
35 Ibid, pp. 183-184. 
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2.2 Metod 

Metoden för att granska materialet utgörs av en kombination av kvantitativ och kvalitativ inne-

hållsanalys. Underlägget för båda metoderna hämtas från Alan Brymans metodbok Social Re-

search Methods.36 En innehållsanalys handlar, helt kort, om att så objektivt och systematiskt 

som möjligt identifiera kännetecken eller utvalda aspekter i en text.37  

 För att hålla metoden så systematisk som möjligt kommer arbetsprocessen att delas upp i 

tre faser; inledningsvis kommer en rent kvantitativ granskning av materialet att genomföras 

genom att räkna förekomsten av ett antal utvalda ord som införs i ett korsschema. I schemat 

delas orden in i två kategorier, där den första är ord relaterade till övergrepp och den andra 

kategorin innefattar termer som är relaterade till Whitworths genusteori. Korsschemat är kon-

struerat på ett sådant sätt att orden först räknas enskilt, sedan i vilken utsträckning de förekom-

mer med varandra.38  

 Tanken med att räkna antal gånger som de två kategorierna av utvalda termerna förekom-

mer med varandra är att lägga grunden för den kvalitativa delen av analysen, då detta hjälper 

till att förstå kontexten som sökorden förekommer i. Den avslutande delen av innehållsanalysen 

görs i den delen av uppsatsen som kallas 4.3 Teoretisk analys, där fokus läggs på att koppla 

ihop både de kvantitativa och kvalitativa data som framkommit av innehållsanalysen. 

2.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 Nu följer en genomgång av den kvantitativa metoden. Först räknas antal gånger som or-

den gender, perpetrator, protect, exploitation, abuse och violence förekommer i rapporterna – 

förekommer orden i böjd form eller plural kommer dessa även att räknas och skrivas in i 

ovanstående schema. Påföljande stycken motiverar valet av dessa termer var för sig. 

 Inledningsvis har termen gender valts ut eftersom den kan anses vara central när en in-

stitution, i det här fallet FN, försöker hantera problematik kring sexuella övergrepp. Termen har 

valts ut för att se hur ofta, och i vilken kontext, som FN skriver om genus i sina rapporter. Ses 

det som en relevant faktor att räkna med i förhindrandet av sexuella övergrepp?  

                                                                                                                                                         

 
36 Bryman, Alan (2008), Social Research Methods, Oxford University Press (Oxford, UK), pp. 273-293. 
37 Bryman, Alan, Social Research Methods, p. 274. 
38 För att se korsschemat, se avsnitten: 4.2.1. Rapport A/68/756, 2014, pp. 22-23; 4.2.3. Rapport A/69/779, p. 25; 

4.2.5. Rapport A/70/729, pp. 28-29. 
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 Nästa ord, perpetrator, har valts ut främst för att jämföra hur mycket uppmärksamhet som 

ges till offer och förövare – och vilken typ av genusperspektiv denna uppmärksamhet i sådana 

fall har. Nämns exempelvis män oftare i denna kontext? Termen protect har valts ut med ett 

liknande syfte, för att belysa om något av könen förekommer oftare i samband med detta ord.  

Termen har valts ut för att granska om dessa stereotypiska genusföreställningar förekommer i 

rapporterna. 

 Nästkommande sökord är exploitation och abuse. Dessa termer har valts ut inte på grund 

av sina likheter, utan på grund av sina olikheter. För, även om termerna oftast förekommer 

tillsammans i rapporterna, så finns det vissa skillnader i deras innebörd. Termen exploitation 

antyder exempelvis ett maktförhållande där endera parten utnyttjas. Denna term kan innefatta 

brott som exempelvis prostitution, eller utbyte av varor för sex. Abuse antyder å andra sidan ett 

mer våldsamt maktförhållande, där mer våldsamma övergrepp som våldtäkt bland annat inne-

fattas.39 Givet dessa termers olika maktdimensioner har jag valt att ta med båda, även om de 

båda förekommer mycket frekvent i rapporterna. 

 Vidare har termen violence valts ut för den kvantitativa delen av analysen. Denna term är 

intressant givet de ord som den förekommer med: är det oftast i beskrivning av brotten som har 

begåtts, eller kanske ur ett genusperspektiv? En relativt stor del av genusteori behandlar köns-

relaterat våld och därav har termen violence valts ut för att se om detta förhållningssätt eller 

andra förekommer i rapporterna. 

 En sista aspekt som är nödvändig att nämna är avsaknaden av termen sexual bland sökor-

den. Detta är ett val som medvetet har gjorts med hänsyn till det stora antal gånger som den här 

termen används i rapporterna, då deras huvudtema är just övergrepp av sexuell natur. Termen 

används i så många kombinationer att bedömningen har gjorts från min sida att en undersökning 

med fokus på den termen hade blivit intetsägande, då den enbart skulle återgett innehållet i 

rapporterna utan något kritiskt perspektiv. 

 Den avslutande delen av den kvantitativa innehållsanalysen innebär att jag kommer gå 

tillbaka och granska meningarna som nyckelorden förekommer i för att söka efter orden victim, 

woman, girl, female, man, boy och male – dessa tillhör den kategori som tidigare hänvisades 

till som de genusrelaterade termerna. Inledningsvis kommer dessa ord att räknas på samma vis 

                                                                                                                                                         

 
39 Se definition av begreppen i: Secretary General, (2003-10-09), Secretary-General’s Bulletin: Special measures 

for protection from sexual exploitation and abuse, ST/SGB/2003/13. Finns i avsnitt 4.1. FN:s Nolltolerans-

policy, p. 20 



 

 12 

som de tidigare presenterade orden och förekomsten av dem att föras in i samma tabell, vilket 

kommer att lägga grunden för den påföljande kvalitativa analysen. 

2.2.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ analys fokuserar, i motsats till kvantitativ analys, på det som kan läsas ”mellan ra-

derna”.40 Därför kommer förekomsten av de könsrelaterade termerna (man, woman etc.) i 

samma mening som de förknippade med Whitworths teori att uttolkas som tolkas som uttryck 

för genusroller i krigskontext, men även till viss del inom FN:s förhållningssätt till problemati-

ken kring sexuella övergrepp i fredsbevarande operationer.  

 Vidare kommer de kvalitativa fynden presenteras som citat i analysdelen för att även 

kunna påvisa kontexten som orden förekommer i. Premissen är att förekomsten och valet av 

vissa ord spelar roll då dessa val målar upp bilden av ett sammanhang, som även kan antas 

tillhöra en diskurs.41 Finns det exempelvis en stor skillnad i antalet gånger som man nämns i 

samband med ordet protect indikerar detta en underliggande diskurs kring genus. Skillnader av 

denna typ är alltså tänkt att i sådana fall kunna belysa om det finns en snedfördelning mellan 

exempelvis fokus på offer versus förövare, kvinnor och män osv. 

 Syftet med att dela upp metoden på detta sätt är ett försök att kringgå ett antal nackdelar 

som förknippas med kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys som 

metod är begränsad på så sätt att den enbart kan granska det som explicit går att läsa i texten. 

Nackdelen med en analys baserad på kvantitativa data är därför att forskaren ges mycket stort 

tolkningsutrymme, vilket öppnar upp för slutsatser som är osäkra och som även riskerar att vara 

subjektiva.42  

 En aspekt som är nödvändig att ta hänsyn till i mitt arbete, med både den kvalitativa och 

den kvantitativa metoden, är att inte bara förekomsten av vissa termer utan även avsaknaden av 

dem spelar roll. När det gäller att ”läsa mellan raderna” spelar nämligen inte bara det som fak-

tiskt står i texten roll, utan även det som inte överhuvudtaget omnämns. Märker jag därför under 

arbetets gång att vissa ord inte alls förekommer kommer detta även att sedermera lyftas upp i 

analysen.   

  

                                                                                                                                                         

 
40 Bryman, Alan, Social Research Methods, p. 280 
41 Ibid, p. 280. 
42 Ibid, p. 291. 
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3 Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Sekundärmaterialet är uppdelat i två kategorier och avsnitt. Det första avsnittet innefattar forsk-

ning som mer generellt behandlar sexuellt våld och övergrepp i krig eller konflikt. Det andra 

avsnittet fokuserar mer specifikt på problematik med övergrepp inom FN:s fredsbevarande op-

erationer likväl som organisationens samt staters respons på problemet.   

 När jag har gjort mina sökningar har jag valt att endast använda material som har 

granskats, varpå källkritik relaterade till materialens trovärdighet inte sätts i centrum utan sna-

rare dess applicerbarhet för denna uppsats. Med applicerbarhet menar jag främst att aspekter 

som forskningens bredd, inriktning och utgivna tid tas hänsyn till. 

3.1 Sexuellt våld i krigskontext 

Miranda Alison skriver i sin artikel Wartime Sexual Violence: Women’s Human Rights 

and Questions of Masculinity om en, enligt henne, förbisedd skärningspunkt mellan mas-

kulinitet och etnicitet i problematisering av sexuellt våld i krig. Alison hävdar att denna 

skärningspunkt kan vara en bakomliggande faktor till varför den internationella diskursen 

och lagstiftningen kan gå framåt, men samtidigt inte tycks avskräcka sexualbrott bland 

militära styrkor fullt ut.43 

 Gällande maskulinitet skriver Alison att det finns ett flertal olika sorter, pre-

cis som det finns olika sorters femininitet. Hegemonisk maskulinitet, av den typen som 

råder inom militären, sanktioneras via sociala normer, kultur och med våld. Typiska at-

tribut för hegemonisk maskulinitet innefattar fysisk styrka, sexuell prestation och för-

måga att beskydda och försörja ”sina” kvinnor. Militären fungerar enligt Alison som en 

sanktionering av den hegemoniska maskulinitetens aggression. Motsatsen till denna mas-

                                                                                                                                                         

 
43 Alison, Miranda (2007-01), “Wartime Sexual Violence: Women’s Human Rights and Questions of Masculin-

ity.” Review of International Studies, vol. 33, nr. 01, pp. 75-90. 
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kulinitet återfinns därför naturligt i det som anses feminint - som exempelvis icke-ag-

gression. Alison menar dock att denna hegemoniska version av maskulinitet kan ifråga-

sättas av kvinnor men också män som bryter mot normen. Detta gör att just hegemonisk 

maskulinitet har ett spänt förhållande till de andra typerna av maskulinitet.44 

 Efter sin diskussion om genus går Alison vidare med att kritisera synen på 

våldtäkt och sexuellt våld i krig som ett urskillningslöst brott. Alison hävdar att denna 

förståelse, från den internationella rörelsens sida framförallt, är problematisk eftersom det 

oftast handlar om specifika män som våldtar specifika kvinnor.45 Under konflikter ställs 

nämligen inte enbart det maskulina gentemot det feminina, utan även vi mot dem. När två 

grupper strider så blir de egna kvinnorna uppmålade som ”rena” och ”goda”, under tiden 

som den andra gruppens kvinnor anses depraverade. Även männen från den egna gruppen 

framställs som motsatser till den andras, som ses som mer våldsamma – de utmålas ofta 

som våldtäktsmän och mördare. Alison menar att kvinnor i denna kontext ses som repre-

sentanter för den etniska gruppen, då det är dem som rent reproduktivt för den vidare. 

Detta är en av anledningarna till att våldtäkt används som ett vapen mot dem.46 

 Det som Alison avslutningsvis kommer fram till är att internationell lag för-

visso har satt problemet med sexuellt våld mot kvinnor i krig i den offentliga sfären, men 

att det i sig självt inte har förhindrat företeelsen. Hon menar även att bilden av kvinnan 

som offer förstärks och problematiserar att denna bild gör att offer av annat kön inte är 

möjliga.47 

 Miranda Alisons text kan anses vara problematisk som material ur två 

aspekter; för det första är artikeln relativt gammal, för det andra rör den mer generellt 

våldtäkt som ett vapen i krig. Emellertid har jag konsekvent haft det förhållningssättet att 

även mer generellt material om sexuellt våld går att använda eftersom FN:s fredsbeva-

rande styrkor till största del utgörs av soldater. Även om de inte direkt strider verkar de i 

en liknande kontext. När det gäller tidsaspekten anser jag materialet vara av en sådan 

generell sort att det fortfarande är användbart. 

 

                                                                                                                                                         

 
44 Ibid, p. 76. 
45 Ibid, p. 79. 
46 Ibid, p. 80. 
47 Ibid, p. 84. 
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Maria Eriksson Baaz och Maria Stern genomför i sin studie Why Do Soldiers Rape? 

Masculinity, Violence and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC) gruppin-

tervjuer med personal från Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

(FARDC), för att granska diskursen gällande våldtäkter inom gruppen.48 

 Inledningsvis berättar Eriksson Baaz och Stern övergripligt om våldtäkter 

som fenomen i krig. Sammanfattningsvis blir förståelsen av våldtäkt i krig enligt de teo-

rier som Eriksson Baaz och Stern presenterar som följer; våldtäkt är en effekt av flera 

våldsspiraler som skapas av bortfallet av sociala strukturer, aggression, en känsla av makt, 

sexuell åtrå och dominans i kombination med ”tillgång” till utsatta kvinnor.49  

 Det Eriksson Baaz och Stern finner via sina studier är ett behov av absolut 

maskulinitet i krigszonen. Kvinnors närvaro i denna zon kan enbart förklaras på två sätt, 

där det första innebär att de av-feminiseras och inte ses som ”riktiga” kvinnor – de mas-

kulineras och blir därför ointressanta. Den andra förklaringen görs genom att se kvinnor 

som ovärdiga på grund av deras femininitet. Dessa förklaringar av kvinnors närvaro i 

krigszonen var nödvändiga eftersom bra soldater inte fick låta sig störas av sexuella drif-

ter eller behov. Emellertid fann Eriksson Baaz och Stern att vissa tyckte att närvaron av 

kvinnor kunde vara bra – eftersom det då enkelt gick att få sina sexuella drifter tillfreds-

ställda.50 

 Ytterligare en aspekt som var central gällde soldaternas syn på maskulinitet 

i förhållande till förmågan att försörja sin familj. Detta var en aspekt som orsakade oro 

hos många av intervjupersonerna, eftersom det ansågs att mannen enbart kunde förvänta 

sig att hans kvinna skulle vara trogen om han kunde försörja henne. Här knyts alltså idén 

om den maskuline försörjaren samman med bilden av kvinnor som opålitliga och oppor-

tunistiska.51 

 När det gällde soldaternas syn på våldtäkt identifierade de två olika typer 

av våldtäkt. Acceptansen för de olika typerna varierade hos intervjupersonerna. Den 

första typen av våldtäkt, och också den som var mest accepterade ibland intervjuperso-

nerna, relaterades till lust. Här återkommer tanken om mannens naturliga behov av att få 

                                                                                                                                                         

 
48 Eriksson Baaz, Maria & Stern, Maria (2009), Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence and Sexuality in 

the Armed Forces in the Congo (DRC). International Studies Quarterly, Vol. 53, pp. 495-518. 
49 Ibid, p. 498. 
50 Ibid, p. 506. 
51 Ibid, p. 507. 

 



 

 16 

sexuell tillfredsställelse och det hävdades att soldaten, eftersom han inte kunde åka hem 

och ha normala sexuella relationer, ”tvingas” söka det någon annanstans.52 

 Den andra typen av övergrepp kallades i motsats till den första, för ”ond-

skefull våldtäkt”. Den här typen av våldtäkt orsakas, i motsats till den tidigare nämnda, 

från en önskan om att skada, alternativt förstöra. Acceptansen för denna typ av övergrepp 

var mindre än den tidigare nämnda. En trolig orsak till förekomsten av den här typen av 

övergrepp är, enligt intervjupersonerna, att våld i krig blir normaliserat, varpå handlingar 

som dessa övergrepp inte längre verkar lika moraliskt fel för vissa individer.53 

 Denna studie är extra intressant då den inte enbart är baserad på genusteori, 

utan konkret granskar de interna bilder som soldaterna som deltog i studierna har av mas-

kulinitet och sexuellt våld. Dessutom baserar Eriksson Baaz och Stern sina studier kring 

soldater och eftersom det även är soldater som verkar i FN:s fredsbevarande operationer 

anser jag materialet relevant ur den aspekten. 

 Emellertid bör hänsyn tas till hur olika materialet och denna uppsats är – 

deras studie involverar mycket specifika fältstudier, under tiden som denna uppsats i be-

tydligt högre grad kommer att vara av teoretisk natur. Med detta i beaktning kommer inga 

alltför stora slutsatser att dras med hjälp av detta material, men det finns ett flertal aspekter 

i Eriksson Baaz och Sterns studie som kan föra fram intressanta diskussioner. 

3.2 Sexuella övergrepp under FN:s fredsbevarande 

operationer 

Roísín Burke behandlar i sin text Shaming the State: Sexual Offences by UN Military 

Peacekeepers and the Rhetoric of Zero Tolerance problematiken gällande sexuella över-

grepp i fredsbevarande operationer ur ett juridiskt perspektiv.54 Det som främst proble-

matiserar är tendensen bland stater som bidragit med trupper att inte utreda de anklagelser 

som riktas mot de soldater de har skickat ut, även om avtal med FN skrivits som gör att 

                                                                                                                                                         

 
52 Ibid, p. 509. 
53 Ibid, p. 510. 
54 Burke, Roísín. “Shaming the State: Sexual Offences by UN Military Peacekeepers and the Rhetoric of Zero 

Tolerance”, pp. 70-95 i Rethinking Peacekeeping: Gender, Equality and Collective Security red. Heathcote, Gina 

& Otto, Diane (Palgrave Mcmillan, UK, 2014). 
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de har skyldighet att göra en utredning. Burke menar att detta förstör tilliten mellan freds-

bevarande personal och civilbefolkning, att det diskrediterar operationerna som sådana 

och även motarbetar de universella mänskliga rättigheter som FN arbetar för.55 

 Vidare ger Burke ett antal förslag till orsaker till varför stater inte utreder 

de anklagelser som riktas mot deras utsända trupper. En möjlig orsak är rädsla att bli 

uthängd, eller ”named and shamed” som Burke kallar det.56 En annan aspekt som kan ha 

betydelse gäller de resurser som krävs för att utreda ett sexualbrott som har skett under 

en pågående FN-operation, oftast i en annan stat. Avslutningsvis menar Burke även att 

stater avstår från att genomföra en utredning eftersom brottet, i deras nationella lagverk, 

inte anses tillräckligt allvarligt.57 

 Burke problematiserar att FN enbart kan skicka hem individer som står an-

klagade för sexualbrott och att den strafflöshet som syns utåt i de fall då soldaterna inte 

utreds i hemlandet spär på den osäkra miljön för kvinnor och barn i konfliktdrabbade 

områden ytterligare då en idé om FN-personal som straffria förstärks. Vidare motarbetar 

det arbetet som FN bedriver för att förhindra våld mot kvinnor.58 

 Därför föreslår Burke att fokus ska skifta från att lägga kriminellt och disci-

plinärt ansvar på den enskilde individen till de stater som inte utreder de människorätts-

brott som deras soldater står anklagade för.59 Burkes slutsats blir att det juridiska perspek-

tivet på extraterritoriell kontroll bör breddas, för att öppna upp för stater att snarare foku-

sera på offrets rättigheter.60 

 Burkes material har valts ut för uppsatsen eftersom det erbjuder ett intres-

sant juridiskt, statsorienterat problem i relation till nolltoleranspolicyn, som förhopp-

ningsvis kan hjälpa till att belysa aspekter av nolltoleranspolicyn som kan anses vara pro-

blematiska.  Vidare knyter hon, om än inte särskilt ingående, samman koncepten offer 

och rättighetsinnehavare på ett intressant sätt som kan bli aktuellt att diskutera i analysen. 

 Kathleen M. Jennings skriver i sin bok Protecting Whom? Approaches to 

Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations om FN:s nolltoleranspo-

                                                                                                                                                         

 
55 Ibid, p. 70. 
56 Ibid, p. 71. 
57 Ibid, p. 71. 
58 Ibid, p. 72. 
59 Ibid, p. 72. 
60 Ibid, p. 86. 
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licy från både ett teoretiskt och ett kontextuellt perspektiv. Ett problemområde inom hen-

nes undersökning som är särskilt intressant för den här uppsatsen är FN:s begränsade 

möjlighet att utreda anklagelser och anmälningar om sexuella övergrepp.  

 Först och främst finns det en tendens av medlemsstater, som har skyldighet 

att utreda anklagelser om övergrepp, att inte vilja genomföra en utredning. Dessutom 

finns det, enligt Jennings, också en ovilja från personalens sida att anmäla kollegor. Jen-

nings menar att det kan handla om en ovilja att vara ”sexpolis”. Därför är det inte ovanligt 

att enbart anmälningar görs för ”små” överträdelser, eftersom man inte vill försätta sina 

kollegor i en svår sits.61 Intressant nog fanns den oviljan att rapportera även i hög grad 

bland kvinnliga anställda. Jennings teoretiserar att detta kan bero på en stark genuspress 

som gör att kvinnorna vill vara ”en del av gänget”.62  

 Även kvinnorna som ingår förhållanden eller utsätts för övergrepp tenderar 

att vara motvilliga till att göra en anmälan innan förhållandet har upphört. När de väl 

kommer fram, då ofta gravida eller drabbade av en könssjukdom, har den anklagade ofta 

redan lämnat området varpå det kan uppstå problem att identifiera denne.63 

 En annan punkt som Jennings utreder är hur FN arbetar med implemente-

ring av nolltoleranspolicyn – hon kallar dem för ett minimalistiskt och maximalistiskt 

förhållningssätt. Ett minimalistiskt förhållningssätt innebär att utstationerade trupper ar-

betar preventivt med förekomsten av SEA.64 Fokus ligger alltid på hur FN framstår utåt, 

varpå begränsningar av fredsbevarares rörelsefrihet till exempel kan införas. Viktigast i 

detta förhållningssätt är alltså att hålla FN-anställda från kontexter som kan uppmuntra 

SEA, som bl.a. barer. 

 Metoden har en del fördelar, framförallt minskar risken för att förövare fel-

aktigt misstas för fredsbevarare. Emellertid finns det också nackdelar: skulle exempelvis 

övergrepp ske, de preventiva åtgärderna till trots, kommer det med största sannolikhet att 

vara svårt för den utsatta individen att rapportera, då det minimalistiska förhållningssättet 

inte fokuserar på att informera om SEA, rättigheter och de processer som hänger samman 

med anmälan.65 

                                                                                                                                                         

 
61 Ibid, pp. 25-30. 
62 Ibid, p. 31. 
63 Ibid, pp. 25-30. 
64 SEA – Sexual Exploitation and Abuse 
65 Ibid, pp.36-40. 

 



 

 19 

 Den maximalistiska metoden fokuserar i å andra sidan på att arbeta med att 

sprida information om nolltoleranspolicyn, rättigheter samt möjligheten att anmäla över-

grepp. Grundläggande för att den här metoden ska fungera är en enhetlig strategi för att 

sprida informationen, men också samarbete med lokalbefolkningen samt de styrande i 

området.66 Emellertid riskerar ett maximalistiskt förhållningssätt att orsaka fler felaktiga 

SEA-anklagelser, vilket inte bara har negativa effekter på FN:s image, men även på re-

lationen mellan lokalbefolkning och organisationen. Ett ökat antal felaktiga SEA-anmäl-

ningar riskerar också, enligt Jennings, att frammana en institutionell misstro som, implicit 

eller explicit, kan komma att förstärka existerande fördomar om genus, ras och etnicitet.67 

 Jennings material har valts ut och anses relevant eftersom det utförligt 

granskar hur FN arbetar med sin nolltoleranspolicy – inte bara vad den säger. Det faktum 

att det finns extensiva problem med både rapportering, utredning och uppföljning av an-

klagelser är högst relevant. Särskilt den aspekt som belyser att både kvinnor inom FN 

likväl som de som anmäler övergrepp kan relateras till en genuskodad militärkontext. 

  

                                                                                                                                                         

 
66 Ibid, pp. 45-50. 
67 Ibid, p. 68. 
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4 Analys 

Innan analysen av materialet inleds följer ett kort avsnitt om FN:s nolltoleranspolicy, för att 

tydliggöra de regler som soldater i PKO:s har att förhålla sig till. Analysen är i övrigt indelad i 

två delar, där den första presenterar de kvantitativa och kvalitativa fynd som har gjorts i rap-

porterna – detta avsnitt av analysen kallas därför 4.2 Metodologisk analys. I den metodologiska 

analysen presenteras rapporterna separat i kronologisk ordning. Antalet gånger som samtliga 

sökord förekommit presenteras.  

 Nästa del av den metodologiska analysen bygger på de kvalitativa fynden, samt 

kontexten, som sökorden förekommit i. Fynden presenteras även här var rapport för sig. Främst 

kommer de kvalitativa fynden att presenteras med hjälp av citat från rapporterna. Efter citaten 

görs en kort diskussion om hur kontexten egentligen ser ut, med en avslutning i form av centrala 

frågor som kommer att föras vidare till den andra analysdelen. Observera att ord i kursiv stil i 

citaten har lagts till av författaren.  

 Den andra delen av analysen kommer att granska fynden som framkommit i den 

första delen av analysavsnittet med ett djupare teoretiskt perspektiv grundat i Whitworth, men 

även materialet i forskningsöversikten. Detta avsnitt kallas därav 4.3 Teoretisk analys.  

4.1 FN:s nolltoleranspolicy 

I Generalsekreterarens bulletin Special measures for protection from sexual exploitation and 

sexual abuse görs ett antal definitioner och regleringar som är nödvändiga att ha kännedom 

om, givet att uppsatsen centrerar kring FN:s policys kring sexuella övergrepp.68 Inledningsvis 

görs en definition av sexual exploitation, vilken innefattar missbruk av maktpositioner för 

sexuella tjänster, oavsett om det sker ett utbyte av valuta eller sociala tjänster. Sedan följer en 

                                                                                                                                                         

 
68 Secretary General, (2003-10-09), Secretary-General’s Bulletin: Special measures for protection from sexual 

exploitation and abuse, ST/SGB/2003/13. 
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definition av sexual abuse, vilken innefattar hot om eller faktiskt fysiskt övergrepp av sexuell 

natur, oavsett om det sker med våld, utpressning eller tvång.69  

 I följande avsnitt, Section 2 – Scope of application, står det följande gällande per-

sonal i fredsbevarande styrkor: 

 

United Nations forces conducting operations under United Nations command and control are 

prohibited from committing acts of sexual exploitation and sexual abuse, and have a particular 

duty of care towards women and children…70 

 

I efterföljande punkter framkommer det dock att FN, via denna specifika bulletin, inte har möj-

ligheten att vidta några juridiska åtgärder gentemot fredsbevarande personal, utan enbart kan 

skicka hem de som står anklagade för sådana brott.71 Emellertid har landet som har bidragit 

med truppen som den anklagade är del av skyldighet att göra en utredning och rapportera till-

baka till FN om dess utfall.72 

 

  

                                                                                                                                                         

 
69 Ibid, section 1. 
70 Ibid, section 2, punkt 2.2. 
71 Ibid, section 3, punkt 3.2 (a). 
72 Ibid, section 5, Referral to national authorities. 
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4.2 Metodologisk analys 

4.2.1 Rapport A/68/756, 2014 

 

I rapporten A/68/756 från 2014 förekom sökorden mer generellt färre gånger än i de senare 

rapporterna, som presenteras nedan. Termen protect förekom vid 7 tillfällen. Exploitation före-

kom 63 gånger, under tiden som abuse återfanns 79 gånger. Avslutningsvis nämndes violence 

2 gånger. När det gäller de genusrelaterade sökorden förekom victim vid 15 tillfällen, gender 

vid 4 och woman vid 2 tillfällen. 

 I fråga om antal tillfällen då dessa olika kategorier av sökord förekom med 

varandra nämndes exploitation och abuse med victim 7 gånger vardera. Protect och victim åter-

Gender-re-

lated terms 

↓ 

Times 

mentioned 

Per-

petrator 

Protect Exploitat-

ion 

Abuse Violence 

Times 

mentioned 

- 0 7 63 79 2 

Victim 15 0 1 (p. 12) 

 

 

 

 

Total: 1 

3 (p. 6) 

1 (p. 12) 

1 (p. 13) 

2 (p. 14) 
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3 (p. 6) 

1 (p. 12) 

1 (p. 13) 

2 (p. 14) 

 

Total: 7 

0 

Gender 4 0 1 (p. 13) 
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1 (p. 14) 
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Total: 2 
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Girl 0 0 0 0 0 0 

Female 0 0 0 0 0 0 

Man 0 0 0 0 0 0 

Boy 0 0 0 0 0 0 

Male 0 0 0 0 0 0 
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fanns i samma mening vid 1 tillfälle. Termen gender förekom samtidigt som protect vid 1 till-

fälle, och 2 gånger med violence. Avslutningsvis förekom woman, vid båda de tillfällen då ter-

men nämndes, med ordet abuse.  

4.2.2 Kvalitativa resultat för 2014 

Detta avsnitt, samt de följande avsnitten med samma namn, kommer att presentera och disku-

tera citat från de tillfällen då de olika sökorden förekom med varandra. Inledningsvis diskuteras 

ett citat som visar på en kontext där termerna victim och termerna exploitation och abuse ofta 

sammanfaller. Detta citat återfinns i kapitlet Observations, som i varje rapport djupare presen-

terar de anklagelser som kommit fram under året.73 Observera att orden som står i kursiv i cita-

ten har kursiverats av författaren. 

 

Beyond the numbers of allegations, it is also important to consider the numbers of possible 

and confirmed victims of sexual exploitation and abuse. In 2013, of the 66 allegations, 13 

were reported without sufficient information on the number of potential adult or minor vic-

tims. In relation to 53 allegations, however, 20 minors and 15 adults were identified as possi-

ble victims of sexual abuse, whereas 27 adults claimed to be victims of sexual exploitation.74  

 

Här görs en distinktion som är genomgående för rapporterna mellan anklagelser som är grun-

dade och anklagelser som inte anses ha tillräckligt mycket bevis. I samband med termen victim 

förekommer det exempelvis i stycket ofta ord som ”possible”, vilket leder till frågan om vad 

som är ”sufficient information”, och hur organisationen arbetar gentemot olika anklagelser. 

Detta kommer emellertid att återknytas till i analysen. 

 Nästa ord, gender, förekom i just denna rapport med orden protect och violence i 

följande citat. I det första citatet står det:” These consultations will continue in collaboration 

with Headquarters and mission gender, public information, child protection and related com-

ponents.”75 I detta stycke står gender nätt och jämt i samma mening som protection. Eftersom 

termen gender nämnts så få gånger i rapporten, och när det väl nämns förekommer i en så pass 

vag kontext, väcks frågan om varför genusfrågan inte förekommer mer frekvent. Detta kommer 

                                                                                                                                                         

 
73 UN Secretary General (2014-02-14), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual 

abuse – Report of the Secretary General, A/68/756, pp. 6-9 
74 UN Secretary General (2014-02-14), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual 

abuse – Report of the Secretary General, A/68/756, punkt 21, p. 6. 
75 Ibid, punkt 51, p. 13. 
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att diskuteras djupare i analysen. Nästa citat som involverar gender, protection och violence 

lyder som följer: 

 

UNMIL continues to collaborate with inter-agency and national colleagues through the joint 

Government of Liberia and United Nations effort to address sexual and gender-based vio-

lence, which also addresses issues around victim assistance and support though shared ser-

vices and programmes.76 

 

I citatet talas det om åtgärder som görs i den specifika FN-styrkan UNMIL.77 Återigen före-

kommer sammanskrivningen ”gender-based violence”. Detta tycks påvisa en förståelse för pro-

blemet som könsrelaterat, men värt att ta upp i analysen är frågan om varför gender enbart tycks 

nämnas i detta sammanhang, och inte diskuteras mer ingående.  

 Avslutningsvis förekom termen woman i denna rapport i samband med termen 

abuse i följande kontext: 

 

Several factors were identified by the team of experts as posing a serious challenge to the 

realization of the zero tolerance policy, including: post-conflict and/or post-disaster situations 

in host countries, which resulted in degraded conditions for women; poverty, which may leave 

few alternatives for livelihood; increased tolerance and rates of rape and abuse, with the local 

community accepting abuse to some degree, leading to possible underreporting; differences 

in backgrounds and cultural norms of peacekeepers with respect to women; …78  

 

Stycket beskriver ett antal faktorer som en expertgrupp identifierat som tenderar att försvåra 

eller förhindra implementeringen av nolltoleranspolicyn. Den cirkel av krig, fattigdom och våld 

som breder ut sig som beskrivs kan antas vara en riktig observation av kontexten då sexuella 

övergrepp är prevalenta. Emellertid finns det likväl ett antal punkter som blir relevanta för ana-

lysavsnittet. 

 Först och främst talas det enbart om försämringen av kvinnors levnadsstandard 

och offren som beskrivs är uteslutande kvinnor. En majoritet av stycket fokuserar även på 

bakomliggande orsaker till sexuellt våld – det som är intressant med sättet det uttrycks på är 

                                                                                                                                                         

 
76 Ibid, punkt 56, p. 14. 
77 UNMIL – United Nations Mission in Liberia 
78 Ibid, punkt 37, p. 10. 
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den centrering som görs till lokala förklaringar. Sexuellt våld kommer som en effekt av accep-

tans i ”the local community” och övergrepp som begås av fredsbevarande personal beror också 

på deras lokala bakgrund. Det som blir intressant att ta med till den teoretiska analysen härifrån 

är frågan om varför problematisering av genus i militära styrkor inte tas upp som en relevant 

aspekt. 
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4.2.3 Rapport A/69/779, 2015 

 

I rapporten A/69/779 nämns termen protect 13 gånger. Även i denna rapport är det termerna 

exploitation och abuse som förekommer mest frekvent, med 126 omnämningar vardera. Sökor-

det violence återfanns enbart vid 3 tillfällen. I rapporten nämndes perpetrator inte någon gång. 

När det gäller de genusrelaterade orden förekom termen victim 53 gånger och gender 2. Övriga 

ord, woman, girl, female, man, boy och male, förekom inte i rapporten. 

 I vilken utsträckning förekom då orden med varandra i denna rapport? Protect 

förekom i samma mening som victim vid 2 tillfällen. Termen exploitation återfanns vid 10 till-

fällen i samma mening som victim. Vidare anträffades abuse och victim i samma mening 11 

gånger. När det gäller det andra genusladdade ordet i denna rapport, gender, förekom det i 

samma mening som exploitation, abuse och violence 2 gånger var.  
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4.2.4 Kvalitativa resultat för 2015 

Inledningsvis granskas termen victim. I punkt 26 i rapporten står en redogörelse för ett antal 

anklagelser som riktats mot FN-personal från fredsbevarande styrkor. I nedanstående stycke 

förekommer termen med både exploitation och abuse. 

 

Those 87 substantiated allegations involve 34 individuals who were minors when the alleged 

sexual abuse took place and 67 adults, all of whom have been recognized as victims. In addi-

tion, there are 26 paternity claims associated with those substantiated allegations for as many 

victim children born as a result of sexual abuse or sexual exploitation by United Nations per-

sonnel deployed in peacekeeping missions only.79 

 

Detta citat centrerar kring fall av sexuella övergrepp där anklagelserna ses som välgrundade. 

Termen victim delas upp i tre underkategorier i stycket; den första behandlar utsatta som var 

minderåriga när övergreppen skedde, den andra kategorin innefattar individer som var vuxna – 

och den tredje barn som blivit födda som en effekt av övergreppen. Intressant med detta sätt att 

presentera de utsatta är styckets korthet, samt den synbara hopklumpningen av de olika fallen 

– aspekter som båda kommer att diskuteras vidare i analysen.  

 Ytterligare ett intressant exempel på när victim och exploitation samt abuse 

förekommer samtidigt som följer: “Assistance to victims of sexual exploitation and abuse relies 

on inter-agency cooperation to deliver a strong collective response, which must include the 

active involvement of local communities to ensure that their concerns are reflected in that re-

sponse.”80 Likt det förra citatet är victim det centrala subjektet även här. Emellertid fokuserade 

det tidigare citatet mer på faktiska övergrepp som har skett, under tiden som detta stycke talar 

om vilket samarbete som krävs av olika parter för att utreda brott som har skett samt det pre-

ventiva arbetet.  

 Nu vidare till termen gender och de kontexter som termen förekom i. Här följer 

ett citat där exploitation, abuse och violence samtidigt förekommer. ” Other awareness-raising 

efforts were carried out in 2014: UNMIL issued a publication on prevention as part of sexual 

                                                                                                                                                         

 
79 UN Secretary General (2015-02-13), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual 

abuse – Report of the Secretary General, A/69/779, punkt 26, p. 8. 
80 Ibid, punkt 68, p. 17. 
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and gender-based violence programme undertaken in partnership with the Government of Li-

beria, the United Nations country team and civil society …”81 

 Detta stycke faller under rubriken Other measures taken to address sexual ex-

ploitation and abuse in field missions i rapporten.82 Kontexten i vilken citatet återfinns är därför 

klart relaterat till preventiva åtgärder. Citatet är intressant eftersom det innehåller ett uppmärk-

sammande av sexuellt våld som ett könsrelaterat problem, men även eftersom det belyser hur 

nolltolerans policyn arbetas med på flera olika nivåer. Båda dessa punkter kommer att diskute-

ras vidare i analysen med hjälp av Jennings.  

  

                                                                                                                                                         

 
81 Ibid, punkt 78, p. 20. 
82 Ibid, pp. 19-21. 
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4.2.5 Rapport A/70/729, 2016 

 

 

I den senaste rapporten från 2016, A/70/729,  nämndes termen perpetrator 2 gånger. Termen 

protect nämndes något oftare, med 15 funna omnämningar. Exploitation och abuse är, som 

förväntat, de två av termerna som förekommer mest frekvent i rapporterna, med 94 omnäm-

ningar av exploitation och 97 omnämningar av abuse. Den sista termen, violence, förekom 25 

gånger i rapporten. 

 Termerna som valts ut för att ta in ett genusperspektiv omnämndes generellt färre 

gånger än de ovanstående termerna. Victim var den oftast förekommande termen, med 29 note-

rade förekomster. Gender nämndes 6 gånger. Woman i singular eller plural omnämndes 7 

gånger i rapporten, under tiden som girl nämndes vid 1 tillfälle, Termen female förekom 4 
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gånger. När det gäller de maskulint orienterade orden, man, boy och male, förekom de inte 

någonstans rapporten. 

 I vilken kontext förekommer då dessa ord och i vilken utsträckning återfinns de i 

samma mening? Låt oss gå igenom förekomsten av de genusladdade orden genom att gå igenom 

hur ofta de förekom med de andra termerna. I samma mening som termen perpetrator förekom 

termen victim 3 gånger. Termen protect återfanns i samma mening som victim 4 gånger och 1 

gång med termen gender. Exploitation stod i samma mening som victim 11 gånger och gender 

samt woman 3 gånger vardera. Vidare förekom termen abuse 13 gånger med victim. 3 gånger 

förekom abuse med gender samt lika många gånger med woman. Avslutningsvis förekom ter-

men violence 4 gånger i samma mening som victim och gender, samt en gång vardera med 

woman och girl. 

4.2.6 Kvalitativa resultat för 2016 

De genuskodade orden kommer nu att stå i centrum, och gås igenom ord för ord. Låt oss inleda 

med att granska ett antal exempel med ordet victim. Här är ett exempel på kontexten i vilken 

termerna protect, violence och perpetrator förekom med victim:  

 

With regard to support to victims, OHCHR encouraged further efforts to enhance coordina-

tion within the United Nations system, including with mission components and local part-

ners/service providers to ensure protection for victims of human rights violations, including 

sexual violence, whose physical security is at imminent risk, and recalled the referral of vic-

tims of sexual violence, to care services and protection, measures should be identical, irre-

spective of the perpetrator.83 

 

Detta citat är ett exempel på en relativt vanlig kontext i rapporterna, där fokus ligger på att 

stärka responsen och effektivisera arbetet från organisationens sida, samtidigt som skydd ges 

till de som utsatts för övergrepp. Värt att notera i detta citat är att just victim nämns i samband 

med protection. Detta förekommer ganska ofta i rapporterna och tycks indikera en vilja från 

FN:s sida att ställa saker tillrätta när kränkningar har gjorts. I citatet framgår detta även genom 

att klassificera sexuella övergrepp som människorättskränkningar. 

                                                                                                                                                         

 
83 UN Secretary General (2016-02-16), Special measures for protection from sexual exploitation and sexual 

abuse – Report of the Secretary General, A/70/729, punkt 88, p. 24. 
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 Värt att notera är även den avslutande frasen i citatet, som fastställer att skydds-

åtgärder ska vara identiska, oavsett vem förövaren är. Denna aspekt är intressant, då den väcker 

frågan om det då är offren som ska behandlas likadant, oavsett vem förövaren är? Vilka effekter 

detta kan ge kommer att diskuteras vidare i analysavsnittet.  

 Ytterligare exempel på liknande kontext återfinns även i nedan följande stycken, 

först i det något längre avsnittet som behandlar hur FN och dess medlemsstater ska ta aktion 

för att stärka arbetet med att skydda individer som har utsatts för övergrepp.  

 

 The United Nations and its Member States are committed to taking decisive action to uphold 

universal values and ensuring protection for civilians, respect for the dignity of victims and 

accountability when these values are violated.84  

 

Även i de två följande, kortare citaten uppvisas ett liknande sammanhang: “Putting victims at 

the core of the zero-tolerance policy requires that there be the possibility for victims of sexual 

abuse to seek financial assistance.”85 ”The Secretary-General is determined to take measures to 

prevent misconduct and to assist complainants and victims of sexual exploitation and abuse.”86 

 Det som klargörs via kontexten i vilken termen victim förekommer är att FN:s 

förhållningssätt till frågan om sexuella övergrepp tycks ha tre huvudsakliga delar: för det första 

ska offren sättas i centrum av nolltoleranspolicyn, för det andra ska de ges ekonomisk hjälp 

med syfte att främja deras förmåga att anmäla och, avslutningsvis, så ska organisationen arbeta 

preventivt med problemet. 

 När det gäller termen gender förekom den och termen protection i samband med 

direktiv kring arbete för att stärka arbetet för att förebygga sexuellt våld.87 Liknande kontext 

förekom då sökorden exploitation och abuse sammanföll med gender.88 Vidare märktes en lik-

nande kontext då gender och violence förekom samtidigt. Här följer ett exempel, där gender 

förekommer med både protection, exploitation, abuse och violence:  

 

                                                                                                                                                         

 
84 Ibid, punkt 37, p. 14. 
85 Ibid, punkt 78, p. 21. 
86 Ibid, punkt 21, p. 7. 
87 Ibid, punkt 95, p. 26. 
88 Ibid, p. 23, 24 & 26. 
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UNHCR, in its role as Protection Cluster, is further strengthening the mainstreaming of sexual 

and gender-based violence issues, including conflict-related sexual violence and sexual ex-

ploitation and abuse, in all other aspects of the humanitarian response... 89 

 

Nu vidare till termen woman, som förekom med termerna exploitation och abuse i följande 

stycken:  

 

In 2015, the Department was informed of the dismissal of a United Nations Volunteer stem-

ming from an allegation received in 2014, establishing that the individual had sexually ex-

ploited 10 women and abused a minor while in MONUSCO.90 

 

Vidare nämns styrkan MONUSCO91 återigen i följande stycke; ” … a former national staff 

member at MONUSCO, was prosecuted, imprisoned and fined in the Democratic Republic of 

Congo for the sexual exploitation of a woman.”92 

 Dessa citat är tagna från den del av rapporten som presenterar de anklagelser som 

har framkommit under året, därav har de en tämligen sakliga natur. Intressant att ta med till 

analysen är en fråga kring varför inte individerna som anklagas benämns med perpetrator och 

varför förövaren får vara könlös under tiden som de utsatta konsekvent presenteras som kvin-

nor. Även den sist kvarvarande termen girl förekommer i liknande stycken. Se till exempel 

följande stycke tillsammans med woman och violence: 

 

The first set of factors is associated with the situation in the Central African Republic, with 

the high level of sexual violence associated with the conflict, extreme poverty, the displace-

ment of vulnerable populations and women and girls being forced into prostitution.93 

 

Detta citat kan återkopplas till den tidigare frågan om detta citat enbart speglar fenomenet såsom 

det är – vilket tycks vara fallet här. Likväl kommer det att diskuteras vidare i analysens andra 

del vad sammanknytningen av ”vulnerable populations” och kvinnor och flickor ur genusper-

spektiv kan få för effekt.  

                                                                                                                                                         

 
89 Ibid, punkt 95, pp. 26. 

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
90 Ibid, punkt 17, p. 6. 
91 MONUSCO – Mission De L’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RD Congo. 
92 Ibid, punkt 18, p. 6. 
93 Ibid, punkt 24, p. 7. 
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4.3 Teoretisk analys 

Inledningsvis vill jag återkoppla till det som i början presenterades som syftet med denna upp-

sats: att genom förekomsten, eller avsaknaden, av ett antal utvalda genusrelaterade termer 

granska huruvida FN relaterar problematiken gällande sexuella övergrepp i deras styrkor till 

militariserade maskulina könsroller eller inte.   

 Vidare känner jag att det är nödvändigt att, innan analysen påbörjas, klargöra att 

analysen har utgått från en premiss om att könsroller i krigs- och militärkontext är problematisk. 

Premissen att något skulle vara givet fel med FN:s förhållningssätt är en som jag konsekvent 

har försökt undvika, då detta skulle ge ett förbestämt resultat i den nu följande analysen. 

 Även värt att notera är att jag inte i denna del av analysen inte i någon större grad 

kommer att hänvisa till metoden (kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys), då resultatet av 

dessa redan har presenterats i föregående kapitel. Istället kommer analysen att delas upp i ett 

antal frågor - som presenterades redan i föregående avsnitt. Inledningsvis kommer frågan om 

centreringen som FN gör på offer i nolltoleranspolicyn är ”naturlig”, eller om den kan anses 

utgöra ett hinder. Ännu en fråga relaterad till termen victim är vilket kön som ges till victim 

versus perpetrator.  

 Den andra frågan för analysen relaterar kring förekomsten av gender i samband 

med ”gender-based violence”. Frågan här är om detta är en indikator på en medvetenhet på 

sexuellt våld som ett genusrelaterat problem, men varför det i sådana fall enbart nämns i en 

kontext som handlar om operationella åtgärder och inte problematiseras djupare. Avslutnings-

vis kommer den konsekventa frånvaron av de manligt orienterade termerna man, male och boy 

att diskuteras. Vad betyder avsaknaden av dessa termer? Vilken effekt får det på genusrollerna 

associerade med militär, lokalbefolkning och offer?  

 Under undersökningens gång blev det relativt fort tydligt att FN:s nolltoleranspo-

licy samt metoder vid SEA-anklagelser fokuserar på offren. Detta tog sig uttryck delvis via 

beskrivningen av brotten, där termen victim ofta förekom med orden exploitation samt abuse. 

Detta kan ses som en naturlig följd av dokumentens natur då de är årliga redogörelser, varpå en 

del av rapporterna naturligt avsätts till att beskriva brotten.  Denna förståelse av dokumentens 

natur är viktig att ha i åtanke, men trots det så spelar ordvalen roll. Därför är det intressant att 

den term som victim förekom tredje oftast med är protect.  

 Whitworth, Alison och Jennings problematiserar alla de konstruerade könsroller 

som råder inom militären som bejakar maskulinitet och nedvärderar samt förskjuter femininitet. 
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En del av den här konstruktionen är även centreringen kring den maskuline partens förmåga att 

försörja och skydda.94 Med dessa aspekter i åtanke blir det möjligt att se genusroller i denna 

användning av orden i samma kontext: det är offret som är feminint då hen är i behov av skydd. 

Den maskulina rollen i detta bilaterala genusförhållande kan då sägas vara FN, givet att orga-

nisationen i rapporten är den entitet som har ansvar att skydda samt ge upprättelse och ekono-

miskt stöd åt offer – vilka, i Whitworths teori, är förmågor knutna till den konstruerade, mas-

kulina rollen.95 Kan det anses att victim implicit feminiseras och organisationen i helhet mas-

kulineras?  

 Antag dock att detta inte är fallet och att rapporterna enbart skildrar verkligheten 

såsom den är: där FN är den aktör som har möjlighet likväl som skyldighet att ge stöd åt offer, 

varpå deras rapporter har ett givet fokus på de som har utsatts för övergrepp. I sådana fall skulle 

fokus som läggs på offer kunna ses som en positiv inställning från FN:s sida, då detta främjar 

idén om offers rätt till rättvisa.  

 Emellertid medför denna uppfattning av materialet en fråga om varför det i sådana 

fall inte lika ofta talas om perpetrator i de sammanhang som rör proaktiva åtgärder. Victim 

nämndes totalt, i alla tre rapporterna, 82 gånger – perpetrator nämndes 2 gånger. Som nämnt i 

metodavsnittet valdes termen ut just för att granska hur mycket uppmärksamhet som gavs till 

offer vs. förövare. Svaret på denna fråga är, efter den kvantitativa analysen, att offer helt klart 

ges mer utrymme i rapporten. 

 Ännu en intressant fråga är att diskutera varför termen perpetrator inte förekom 

lika ofta utan istället ersattes med termer som ”den anställde” – denna fråga skulle emellertid 

kunna tänkas vara del av en mer juridiskt baserad uppsats. Det jag istället finner intressant för 

den här uppsatsen är varför just termen perpetrator tilläts att vara könsneutral, givet att termen 

aldrig förekom i samband med några indikerande ord om förövarens kön. Detta kommer åter-

knytas till i sektionen av analysen som diskuterar avsaknaden av de manliga sökorden male, 

man och boy.  

 Nu vidare till två nya ord: woman och girl. De få gånger som termerna användes 

var det i kombination med termerna abuse, exploitation eller violence. Kontexten bestod ofta 

av en beskrivning av brott, eller en redogörelse för en allmän försämring av deras levnadsstan-

dard som en effekt av krig eller konflikt. Här vill jag återknyta till diskussion som fördes ovan 

                                                                                                                                                         

 
94 Alison, Miranda (2007-01), “Wartime Sexual Violence”, p. 75-90; Whitworth, Sandra (2004), Men, Milita-

rism, and UN Peacekeeping 
95 Whitworth, Sandra (2004), p. 160 
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om termen victim, för, i och med att kvinnor och flickor beskrivs i denna kontext målas de 

implicit upp som offer. Det talas enbart om övergrepp på kvinnor; det talas enbart om en för-

sämring av levnadsstandard för kvinnor – i rapporten ges därför enbart plats för feminina offer.  

 Även om förekomsten av woman med abuse, exploitation eller violence förekom 

ofta kan det, som tidigare nämnt, eventuellt ses som en realistisk redogörelse för fenomenet. 

Givet de effekter som tillskrivning av offer som feminina kan få går det dock inte att avskriva 

frågan så enkelt. Som exempelvis Whitworth tar upp distanseras feminina drag då den militära 

maskuliniteten konstrueras hos soldater – men detta är inte den enda gruppen som i den kon-

struerande processen alieneras. Gruppen ska vara homogen, så även de som har en annan tro-

stillhörighet, ett annat etniskt ursprung eller sexuell läggning kan komma att utgöra mål för 

våld.96 Med ytterligare hänvisning till de problematiseringar som Miranda Alison gör väcks 

därför frågan om när övergrepp på homosexuella, pojkar eller män, syns, samt var problemati-

seringen av sexuellt våld knutet till rasism finns.97 

 Dessa frågor leder oss vidare in på nästa ord att analysera, gender. Givet att ge-

nusperspektivet är centralt för den här uppsatsen finns det flera aspekter att diskutera gällande 

resultatet från rapporterna. Termen förekom i primärmaterialet ofta i form av termen ”gender-

based violence”. Violence var även det ett sökord. Förståelsen av användandet av gender i denna 

kontext kan förstås som ett tecken på FN:s förståelse av sexuella övergrepp och våld som ett 

problem relaterat till genus.  

 Emellertid fann jag, efter den kvalitativa granskningen, att ingen sådan förståelse 

explicit uttrycktes – åtminstone inte i samband med termen gender. Det som kontexten istället 

bestod av var policys gällande ovannämnda ord ”gender-based violence”. Därför väcktes frågan 

om förståelsen av sexuella övergrepp som ett genusrelaterat problem antas vara så allmänt ve-

dertaget att organisationen inte kände ett behov av att djupare beskriva de könsroller och makt-

dimensioner som, i deras egna fredsbevarande arbete, kan tänkas ge upphov till sexualbrott. 

 Avslutningsvis för denna del av analysen kommer avsaknaden av man, male och 

boy att diskuteras, med hjälp av Whitworths teoretiska perspektiv likväl som aspekter från 

forskningsöversikten. Vad kan avsaknaden av alla de utvalda manliga termerna tänkas inne-

bära? 

                                                                                                                                                         

 
96 Ibid, pp. 155-162. 
97 Alison, Miranda (2007-01), “Wartime Sexual Violence”, p. 75-90. 
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 Inledningsvis kan avsaknaden av de manliga orden kopplas till den tidigare pre-

senterade förståelsen av förekomsten av woman och victim i samma kontext, som ser denna 

trend som en realistisk spegling av brotten. Med detta perspektiv kan avsaknaden av termerna 

man, male och boy förstås som ett försök att återgå till en slags genusbalans. Kanske finns det 

en bakomliggande tanke att offrens kön behöver presenteras, men att det skulle vara kontrapro-

duktivt att göra detsamma med förövare och då skapa ytterligare en låst genusroll.  

 En annan förklaring kan vara att avsaknaden av man, male och boy är en strategi 

för att komma åt problemets socioekonomiska bakgrunder, så att metoderna för att bekämpa 

dem också kan göras så precisa som möjligt. Detta förhållningssätt utgår i sådana fall från pre-

missen som bland annat Eriksson Baaz och Stern använder sig av; att sexuellt våld i krig föds 

av en våldsspiral som eroderar sociala konstruktioner, ändrar maktdimensioner samt sätter sår-

bara individer i situationer där sexuella övergrepp kan ske – och att kvinnor och barn i dessa 

kontexter är extra utsatta.98 Utifrån denna premiss kan avsaknaden av kön på förövarna tolkas 

som en strategi för att undvika att binda ett kön till förövargruppen – vilket i sådana fall även 

kan tänkas förklara avsaknaden av kön i samband med termen perpetrator.  

 Oavsett om denna idé stämmer så kan den, med Whitworths teoretiska perspektiv, 

anses vara problematisk ur flera hänseenden - framförallt med hänvisning till det hon kallar för 

fredsbevarande operationers paradox. Som presenterat i teoriavsnittet problematiserar 

Whitworths paradox användandet av soldater i fredsbevarande operationer, eftersom de, under 

sin träning men även via normer i samhället, kan ha anammat en våldsbejakande, konstruerade 

maskulinitet. I fredsbevarande operationer kan problematik uppkomma eftersom flera aspekter 

och förväntningar som uppkommer i och med den konstruerade militära maskuliniteten inte 

uppfylls.99 

 Med denna paradox i åtanke blir avsaknaden av termerna man, male och boy pro-

blematiska, men tomrummen blir än mer alarmerande med tanke på hur pass bristfällig bevisen 

på förståelsen av sexuellt våld som ett genusrelaterat problem är i rapporterna. Det som avsak-

naden av termerna utifrån denna förståelse adderar upp till är en försummelse i organisationens 

ansvar att diskutera genus – och än mer specifikt en försummelse att diskutera eventuella pro-

blem med militariserade maskuliniteter och sexuella övergrepp. 

                                                                                                                                                         

 
98 Eriksson Baaz, Maria & Stern, Maria (2009), “Why Do Soldiers Rape?” , pp. 495-518. 
99 Whitworth, Sandra (2004), Men, Militarism, and UN Peacekeeping, pp. 152, 163-164 
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4.4  Diskussion 

Inför diskussionen kan det vara en god idé att inledningsvis återknyta till de frågeställningar 

som är aktuella för uppsatsen och klargöra vad jag anser mig ha fått för svar till dem. Den första 

frågeställningen gick ut på att försöka se hur genusroller speglas i FN-rapporterna om sexuella 

övergrepp i deras fredsbevarande operationer.  

 Könsrollerna som framträder via både antalet gånger som vissa ord förekommer 

samt i vilken grad och kontext som de förekommer med varandra, är den typ av bilaterala köns-

roller som problematiseras av både Whitworth, Alison, Eriksson Baaz och Stern, samt Jennings. 

De gånger som victim nämns är ofta i samband med en skyldighet att ge stöd och skydd. Detta 

behöver  i sig inte vara problematiskt ur ett genusperspektiv - emellertid förändras detta i och 

med att termerna woman och girl syns i samband med termer som klart visar att det är dem som 

är offren.  

 Det feminina offret är följaktligen en av delarna i de bilaterala könsroller jag, un-

der min undersökning, har kunnat identifiera. Även om termerna man, male och boy inte före-

kom i rapporterna så går det att ana att denna konstruktion av kvinnor som sårbara tillhör en 

bilateral könskonstruktion - varpå motparten kan antas vara den potente, starke mannen med 

ansvar att beskydda den svaga, utsatta kvinnan.  

 I samband med denna identifiering uppkom en fråga om vem som kan ses som 

beskyddaren av offren. Är det enbart den individuelle soldaten, kanske hela trupper – eller hela 

FN som organisation? Givet att det är FN som distribuerar fredsbevarande operationer och trup-

per och eftersom det konsekvent i primärmaterialet var FN själva som hade ansvar att beskydda, 

väcktes frågan om de bilaterala genuskonstruktionerna kanske även verkar på en högre skala. 

Kan det vara så att även FN är en del av de problematiska genuskonstruktionerna, som den stora 

makten med både möjlighet och ansvar att beskydda alla sårbara? Denna fråga vill jag återknyta 

till något senare, då den andra frågeställningen också är relaterad till det ämnet.  

 Den andra frågeställning som denna uppsats centrerar kring är att granska 

huruvida det finns indikatorer på att användandet av militära styrkor i PKO:s kan vara proble-

matiskt, givet den konstruerade militära maskuliniteten. Eftersom några sådana explicita pro-

blematiseringar inte uttrycktes i rapporterna skulle frågan kunna besvaras med ett kort nej. Så-

dana problematiseringar borde i sådana fall ha funnits i samband med orden gender – vilket inte 

var fallet, eller kanske i samband med male, boy eller man, men detta var inte heller fallet, då 

ingen av dessa ord förekom i rapporterna.  
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 Emellertid är ett ”nej” inte ett svar som kan föra diskussionen framåt. Trots fynden 

som undersökningen lett fram till tror jag inte att FN, bara för att de inte specifikt i dessa rap-

porter berörde genusämnet djupare, inte är medvetna om sammanlänkningen som finns mellan 

maktdimensioner, genus och sexuella övergrepp i krigskontext. Problematiseringar av den ty-

pen förekom i flera punkter i varje rapport, likväl som specifika åtgärder som skulle tas för att 

medvetandegöra både lokalbefolkning och de egna styrkorna om genus. Organisationens för-

hållningssätt till frågan skulle kunna antas vara mer konkret än teoretisk. 

 Det jag däremot saknade var en problematisering av det som Whitworth presen-

terar: paradoxen med att använda soldater i fredsbevarande operationer, givet den militariserade 

konstruktion av genus som de kan ha anammat. Inte heller diskuteras den paradox med freds-

bevarande operationer som Whitworth presenteras. Enligt mig är det inte omöjligt att de för-

väntningar eller idéer som fredsbevarande, militär personal har gällande maskulinitet och för-

hållandena i fredsbevarande operationer kan ge upphov till de uttryck av hypermaskulinitet som 

Whitworth presenterar, såsom ökad prostitution och sexuella övergrepp. Kanske sker dessa 

övergrepp för att förövarna försöker återta sin interna och externa självbild som maskulin i en 

kontext där deras militära uppdrag inte uppfyller deras förväntningar. 

 Därför finner jag det oroväckande att enbart aspekter som fredsbevarande solda-

ters olika bakgrunder och kulturella normer tas upp som bidragande orsaker till sexuellt våld 

och sexuella övergrepp, men inte specifikt mer övergripande, militära genuskonstruktioner. 

Ingenstans problematiserades militariserad maskulinitet och de effekter som maktdimension-

erna och de sociala förhållandena i fredsbevarande operationer.  

 Varför problematiseras då inte dessa militära maskulina genuskonstruktioner? 

Detta är en av många sidofrågor som min undersökning gav upphov till. Svaret på denna fråga 

kan inte besvaras enkelt, men min personliga tanke är att militär maskulinitet inte diskuteras 

eftersom diskussionens effekter skulle få ödesdigra följder för PKO:s – ironiskt nog just på 

grund av Whitworths paradox. Eftersom PKO:s är absolut beroende av militärer för att rent 

operationellt fungera skulle det bli mycket problematiskt om denna resurs som helhet skulle 

kritiseras. 

 Detta problem leder in på ännu en sidofråga som min andra frågeställning gene-

rerade: om FN inte kan använda militära styrkor till sina fredsbevarande operationer på grund 

av deras konstruerade maskulinitet och fredsbevarande operationers motstående ”feminina” na-

tur, vilka medel ska de då använda? Det verkar ju som att militära genuskonstruktioner kan vara 

en av orsakerna till sexuella övergrepp även i fredsbevarande operationer – men bör operation-

erna i helhet upphöra på grund av det?  Denna fråga är komplicerad att besvara ur flera aspekter 
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och så pass omfattande att den skulle kunna utgöra en egen uppsats i sig, men det är likväl en 

fråga som jag anser är viktig att avsluta denna uppsats med.  

 Som avslutning på diskussionsavsnittet vill jag återknyta till det jag, efter genom-

förandet av uppsatsen, nu tror att min uppsats kan bidra med till forskningsfältet. I första hand 

kan denna uppsats bidra till forskningsfältet som en mycket preciserad granskning av frågan 

om genus i krigskontext och militariserad maskulinitet. Värt att hålla i åtanke, givet uppsatsens 

precision, är att resultaten härifrån inte kan tolkas alltför generellt. Hade jag haft mer tid kunde 

en bredare analys av FN:s rapporter kunnat göras, kanske även mer specifika policydokument 

eller ett geografiskt specificerat område. Jag vill därför understryka att de slutsatser som dragits 

i denna uppsats därför inte bör förstås som gällande för hela FN och än mindre alla soldater i 

militär eller i fredsbevarande operationer. 
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5 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att genom förekomst och avsaknad av ett antal utvalda genusrelate-

rade termer granska hur FN i primärmaterialet konstruerar könsroller. Sammanhängande med 

denna del av syftet var att granska vem som tillskrivs könsrollen som offer samt beskyddare. 

Den andra delen av syftet granskar mer specifikt huruvida just militära maskuliniteter kan anses 

vara problematiska i fredsbevarande operationer. 

 De frågeställningar som direkt ställdes mot primärmaterialet var vilka könsroller 

som  kan identifieras i FN:s rapporter om sexuella övergrepp i fredsbevarande operationer, och 

huruvida det fanns indikationer på att den konstruerade, militära maskuliniteten kan vara pro-

blematisk i fredsbevarande operationer. Det material som frågorna ställdes gentemot var tre 

utav Generalsekreterarens årliga rapporter vid namn Special measures for protection from sex-

ual exploitation and abuse – Report of the Secretary General. Rapporterna som användes gällde 

för åren 2013 till 2015. 

 Vidare användes kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys för att leta efter genus-

relaterade termer och kontexten som de förekom i. Mycket central var även Sandra Whitworths 

Men, Militarism and UN-Peacekeeping: A Gendered Analysis, varifrån teorin om militär mas-

kulinitet och genus i fredsbevarande operationer hämtades.  

 Vilka blev då resultaten som framkom av undersökningen? Svaret på den första 

frågeställningen för uppsatsen kunde besvaras med att FN själva i sina rapporter konstruerar 

bilaterala könsroller, där offer är målas upp som uteslutande feminina. Emellertid återfanns 

ingenstans termerna man, male och boy, vilket väckte frågan om detta var ett strategiskt drag 

för att inte generalisera ytterligare en grupp – och i sådana fall befästa alla förövare som en 

grupp enbart bestående av män. Ytterligare en tanke relaterad till avsaknaden av de manliga 

sökorden var om FN möjligtvis implicit själva antar rollen som den maskuline motparten till de 

feminina offren.  Givet att ansvaret och skyldigheten att beskydda dem som har utsatts för över-

grepp och även förhindra fler i merparten av rapporterna lades på FN tycks denna tanke ha en 

viss grund. 

 Vilka fynd gjordes då relaterande till den andra frågeställningen? Kort och gott så 

gjordes ingen explicit problematisering av användandet av militära styrkor och därigenom mi-

litära maskuliniteter, i FN:s fredsbevarande operationer. Givet de maktdimensioner som råder 
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i krigskontext avslutas uppsatsen med frågan om huruvida det ändå inte borde diskuteras. Upp-

satsen avslutades med dilemmat om det verkligen finns ett konkret alternativ annat än att be-

hålla de militära styrkorna - men ytterligare och betydligt djupare problematisera de militära 

maskuliniteterna.100 

 

 

                                                                                                                                                         

 
100 Avslutningsvis vill jag tacka mina handledare, Lina Sturfelt och Emma Sundkvist för mycket välriktad och 

precis handledning. Stort tack även till min stöttande handledningsgrupp från MRSG31; Elisabet, Emma, Ellinor, 

Oskar & Matilda!  
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