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Abstract 

Researchers say that the world is experiencing a “youth bulge” that is creating 

great socioeconomic and employment-related challenges. The youth bulge also 

means more young people are falling victims for failed peace processes, political 

unrest and violence. To address the issues related to youth, peace and security the 

UN Security Council adopted in December 2015, resolution 2250 (UNSCR2250). 

The aim of this study is to determine if and how the international norms of 

UNSCR 2250 have been received and altered in policy at a national and local 

level. To determine this, in-depth case studies of the Maldivian National Action 

Points from the resolution’s national launch as well as the civil society 

organization JCI Maldives (JCIM) aims and objectives on youth, peace and 

security, are analyzed in relation to the resolution. The study uses theories of 

vertical and horizontal norm diffusion, friction and localization to track the 

changes between the different levels of abstraction. 

The study’s thesis shows that the JCIM and the Maldivian state have 

interpreted the international norms differently and that there is a broader 

adaptation at the local level. At the national level, there has been more resistance 

and a greater dominance of the state's own interests when adopting the resolution's 

recommendations. At both levels, there has been a “frictional” encounter with the 

international norms as well as a process of “localization”. 

The study concludes that international norms make a difference in how policy 

is drafted, and that these norms change due to frictional encounters and the 

process of localization. 

Keywords: norm theory, norm diffusion, UNSCR 2250, Maldives, friction, 

localization, international norms  
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1 Inledning 

Idag menar många forskare att världen är i en “youth bulge”, vilket innebär att världens unga 

aldrig har varit så många som nu. Ungefär en fjärdedel av unga i åldern 15–24 år lever i 

utvecklingsländer, samtidigt som fler äldre lever i rika länder. Det här skapar stora 

utmaningar för den globala ekonomin, då bland annat arbetslösheten hos unga ökar. 

Migrationen ökar också på grund av exempelvis missnöje med förutsättningar för att få 

arbete. En ökning av ungas anslutning till våldsamma radikala grupper syns också, då fler 

unga har tillgång till modern teknik vilket möjliggör för rekrytering till dessa. Vidare har unga 

ofta exkluderats från politik och deltagande i fredsprocesser, samtidigt som många 

misslyckade fredsprocesser rapporteras vara misslyckade på grund av marginaliserade sociala 

grupper. Unga har historiskt sett tillhört dessa grupper och att ignorera en sådan stor del av 

befolkningen minskar inte missnöjet. (Sengupta 2016) Anledningarna utgör gemensamt 

tydliga hot mot fred och säkerhet. Därmed borde framtidens vuxna, dagens unga, vara 

delaktiga i formandet av en fredlig framtid. Med anledning av detta skapades det första 

internationella ramverket som adresserar utvecklingen för unga, fred och säkerhet. Efter flera 

års påtryckningar antog FN:s säkerhetsråd i december 2015 resolution 2250 (UNSCR 2250), 

en resolution som betraktas vara normskapande och ger röst åt unga. (Quintilla Ortiz 2016) 

För att situationen ska förändras för unga krävs arbete nationellt och lokalt. Gör en 

säkerhetsrådsresolution någon skillnad? Hur förändras en säkerhetsrådsresolution i mötet med 

verkligheten? 
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2 Syfte 

Uppsatsen syfte är att förstå om och hur internationella normer mottas och förändras, när de 

importeras i en nationell och lokal policy. Studien utgår ifrån FN:s säkerhetsrådsresolution 

2250 om unga, fred och säkerhet. Analysen byggs utifrån tre nivåer: den internationella nivån 

där normen konstrueras i form av resolutionen, det nationella som avser de åtgärdspunkter 

som är ett resultat av normens lansering, och den lokala nivåns ställningstaganden från en 

civilsamhällesorganisation. 

För att förstå om och hur den internationella normen har mottagits samt förändrats i policy 

används teorierna “global norm diffusion”, ”localization” och “friction”. Undersökningen 

görs för att skapa djupare förståelse för betydelsen av internationella normer, och som unikt 

fall på en banbrytande resolution kan studien bidra till att undersöka hur normen redan nu 

tycks ha förändrats när den mottas i nationell och lokal policy. Därmed fyller det 

inomvetenskaplig relevans, då det kan användas för vidare forskning av norm diffusion för att 

se om förändringar av normen är ett återkommande fenomen hos internationella normer. Det 

öppnar upp för den utomvetenskapliga relevansen att kunna kritiskt granska hur 

internationella normen påverkar samhällsaktörer samt hur man kan effektivisera arbetet med 

normer i fredsbyggande kontexter. Mot bakgrund av detta syfte lyder frågeställningen: 

Hur har de internationella normerna om ungas inkludering i fred, säkerhet och 

utveckling uttryckta i FN:s Säkerhetsrådsresolution 2250, mottagits och 

förändrats i policy på nationell och lokal nivå i Maldiverna? 
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3 Teori och tidigare forskning 

3.1 Tidigare forskning 

Forskningen om hur normer sprids i det internationella systemet återfinns i 

socialkonstruktivismens teorier om internationella relationer. Forskningen har utvecklats i tre 

stadier. Det första fokuserar på norm entreprenörer och transnationella nätverk i processen av 

normens uppkomst och införlivandet i nationella kontexter. Det andra stadiet har fokuserat på 

internalisering och socialisering utifrån internationell norm diffusering som nationellt 

organisationella, politiska och kulturella förhållanden för att översätta normer. (Tholens & 

GroB 2015:251) Det tredje stadiet studerar på djupet den inhemska delen av norm diffusion i 

post-konflikt länder, den interrelationella naturen av normer samt de processer och 

mekanismer som ligger bakom norm diffusion. Den tredje delen av normforskning är 

användbart för att fånga försök som syftar till att förändra normativa strukturer i instabila 

samhällen, normerna kan då behandlas som politiskt motiverade och normativt laddade 

strategier. Det utgår ifrån de brokiga mekanismer av byråkrati som är involverade i 

normförhandlingar och i de hybrida resultat som följer av internationell norm marknadsföring. 

(Tholens & GroB 2015:252) I studien kommer teorin användas i linje med forskningens andra 

och tredje stadie. 

3.2 Teori 

I följande avsnitt skildras flera olika teorier kring hur normer mottas och utvecklas på 

internationell, nationell och lokal nivå. Teorierna appliceras sedan i en teoretisk analysmodell 

som presenteras längst ned i avsnittet. När begreppet aktör används i studien, syftar det till 

stater men även civilsamhällesorganisationer (CSO) och icke-statliga organisationer. 

3.2.1 Vad är en norm? 

Ett centralt problem med att studera internationella normer är hur det är empiriskt möjligt att 

identifiera en norm. Normer uttrycker kollektiva värden, vad som bör göras, som skapar nya 

rättigheter och skyldigheter, vilka kan grunda, reglera och möjliggöra för olika ageranden 

samt aktörer. Politiskt agerande är därför oftast det tydligaste beviset på en norms existens, 

vilket kan synliggöras i exempelvis ett politiskt dokument. (Björkdahl 2002:15;20) 

Internationella normer kan hjälpa stater definiera mål och visioner samt rikta staten vidare i 

utvecklandet av lämplig policy. På så vis ses normer som möjliggörande eller begränsande för 

policy. (Björkdahl 2002:22) Över tid, argumenterar Björkdahl, blir grundläggande och 

regulativa normer praktiska normer, som institutionaliseras i praxis och interaktioner i det 

internationella samfundet. Praktiska normer kan därför instruera beteendet hos aktörer. 
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(Björkdahl 2002:15–16) Utifrån detta definieras normer som: den kollektiva förståelsen av 

lämpligt beteende för aktörer, som kan grunda, begränsa eller möjliggöra aktörer eller deras 

miljö. (Lergo 1997:33) 

3.2.2 Den internationella nivån - horisontell utveckling 

Normer kan spridas horisontellt och vertikalt. Den första analysnivån för normer, beskriver 

deras utvecklingsprocess horisontellt på den internationella nivån. Inledningsvis konstrueras 

normen och dess existens är tydlig genom att den fastställs i ett politiskt dokument, 

exempelvis en säkerhetsrådsresolution. Sedan följer institutionaliseringen, alltså det sätt som 

normer uppkommer på en internationell nivå och reflekteras i internationell lag och 

organisation. (Finnemore & Sikkink 1998:548) Denna skapar en institutionell förändring, 

exempelvis genom att den organisation som har i uppdrag att verkställa normerna ändrar sin 

policy i enlighet med normernas innehåll. Hur det ska implementeras i policy bestäms oftast 

av politiker eller diplomater, men det praktiska steget i verksamheten införlivas av 

tjänstemän. (Betts & Orchard 2014:23) Exempel på detta kan vara att man efter att ha antagit 

en resolution på FN-nivå, ger direktiv om att den ska verkställas av en ny enhet som sedan 

operationaliserar detta genom att all praktisk verksamhet på marken ska ta hänsyn till normen. 

3.2.3 Från internationell till nationell nivå - normer diffuseras 

I avsnitt 3.2.2 skildrades en beskrivning av hur normen sprids horisontellt men normen sprids 

även vertikalt ner till statlig nivå. Processen innebär att normer diffuseras, med det menas att 

en sändare, exempelvis FN skickar ut normen som mottas av staten. Kännetecknandet för 

processen är att internationellt institutionaliserade normer diffuseras till nationell nivå, samt 

horisontellt, förutsatt att staten mottar normen vilket kan göras på olika sätt. Att staten 

mottagit normen kan manifesteras i bland annat policy, alltså ställningstaganden eller andra 

uttryck som yttrar dess existens. (Betts & Orchard 2014:18) 

I diffusionsprocessen är aktören som sprider normen också viktig i formandet av 

implementeringen och kan stötta processen genom att överstiga potentiella strukturella hinder. 

Det kan även vara externa aktörer som driver på aktörer att motta normen, dock är det lokala 

aktörer som bär ansvar för att söka förändringen, exempelvis att en stat nationellt lanserar en 

resolution. På så vis kan aktörer välja globala idéer samt praxis som överensstämmer med den 

lokala kontexten. (Betts & Orchard 2014:19; Björkdahl & Höglund 2013:293) Framgång för 

norm diffusionen beror därmed på hur sändaren “presenterar” normen, vilket kan förstås som 

en medveten strategisk ansats av enskilda aktörer och grupper. Utifrån att sändaren och 

mottagaren har en gemensam världsbild, kan dessa lättare legitimera och motivera för ett 

kollektivt arbete med normen. (Finnemore & Sikkink 1998:897) Framgångsrik presentation 

och mottagande av normen leder också till att normen signalerar bredare offentlig förståelse 

för de värderingar som uttrycks. Presentationen drar åt sig uppmärksamhet från aktörer såsom 

beslutsfattare och intresseorganisationer grundat på ett delat intresse och värden för de idéer 

och värden som presenteras. På så vis kan man mobilisera medborgare och lika-sinnade inom 

den politiska eliten, vilka kan gemensamt utöva politisk påverkanskraft. (Betts & Orchard 

2014:20) 
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3.2.4 Nationell tolkning av normer och institutionalisering 

Liksom normer utvecklas horisontellt på en internationell nivå, gör det även det på nationell 

nivå. Det centrala i norm diffusionsprocesser är de förhandlingar och tolkningar som äger rum 

på nationell och lokala nivå i mottagandet av normen. Dessa är fundamentala för normens 

mening, implementering och hållbarhet. Vidare uppstår ”friction”, som kan förklara hur 

normen mottas i mötet mellan globala och lokala idéer, aktörer och praxis. Mötet kan då 

resultera i flera olika utfall: adoption, anpassning, kompromiss, motstånd samt av 

avfärdande
1
. (Björkdahl & Höglund 2013:297)

 
Adoption innebär att staten antar normen i sin 

helhet rakt av. Anpassning innebär att staten anpassar normen efter lokal kontext och 

egenskaper. En kompromiss innebär att det normativa svaret är en strategisk ansats att utöva 

tryck. Motstånd innebär att det är en dominans av lokala egenskaper och begränsat antagande 

av normen. Avfärdande innebär att normen exkluderas. (Björkdahl & Höglund 2013:297) På 

så vis kan man undersöka hur internationella normer inte bara är “transplanterade” till 

nationella och lokala nivåer utan kan inneha olika betydelser när de kombineras med den 

existerande kulturella och historiska kontexten. (Betts & Orchard 2014:18) 

Om normer och intressen inte anses vara ömsesidigt uteslutande, utan att intressen formar och 

förändrar normer, kan man enligt tidigare forskning se att otydliga och övergripande normer 

anpassas av statliga intressen, idéer och kulturer. Normen är då ”contested”, det är en inre 

process som karaktäriseras av socialisering och internalisering av normer i den kontext den 

förs in i av lokala aktörer exempelvis stat eller CSO. (Betts & Orchard 2014:3:21; Tholens & 

Groß 2015:252:255; Björkdahl 2002:18) Detta beskrivs med Acharyas Localization 

(lokalisering), hur lokala aktörer skapar förenlighet mellan den nya normen samt lokala 

värden och praxis. (Acharya 2004: 241) Genom formuleringen av normen i sin nya kontext 

kan normens förespråkare aktivt etablera länkar mellan existerande och internationella 

normer. Drivet från dessa aktörer är centralt för att kunna etablera normen och förändra 

kontexten, om inte riskerar norm diffusionsprocessen misslyckas. Lokalisering skapar nya 

uppgifter och instrument som förändrar den institutionella strukturen men inte den kollektiva 

förståelsen av lämpligt beteende. Därmed är lokala aktörer viktiga för att definiera hur en 

norm tar sig uttryck i praktiken. (Acharya 2004:247–249) 

De institutionella strukturer som tar i anspråk policyskapande och implementering kommer 

variera mellan länder på sätt som kan påverka hur normen förändras mellan den globala, 

nationella och lokala nivån. (Checkel 2005:826) Efter diffusionens mottagande, fortsätter 

institutionaliseringen även på den nationella nivån. Forskning av bland annat Finnemore och 

Sikkink beskriver institutionalisering som en process som tydliggör normens innehåll och vad 

som bryter mot den. Institutionalisering preciserar utfallet av norm diffusionen, genom att 

anta ett förtydligande i institutionella dokument så som nationella handlingsplaner. 

(Finnemore & Sikkink 1998:568) Nationella handlingsplaner är landspecifika dokument, 

innehållande civilsamhället, tidslinjer, ett identifierat handlingsutrymme och finansiella 

lösningar. De fungerar ofta som riktlinjer för det statliga styret. (Gumru & Fritz 2009:218) 

Det sista horisontella steget är då den institutionella förändringen omsätts i praktik. På den 

byråkratiska nationella nivån kan det vara kan det vara politiker och diplomater som fattar 

beslut om policyn men civila tjänstemän som sedan verkställer handlingsplanen operativt likt 

den internationella nivån. (Betts & Orchard 2014:23) 

                                                                                                                                                         

 
1
 Dessa termer är översatta från teorins originalbenämning: adoption, adaptation, co-option, resistance and 

rejection. Se Björkdahl & Höglund 2013:297. 
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3.2.5 Från nationell institutionalisering till lokal implementering 

När normen diffuseras från den nationella nivån och normen mottas av exempelvis CSO, 

mottar dessa normen i enlighet med teorin om ”friction” liksom den nationella nivån.  

Skillnaden är dock att norm diffusionen sker från två led, således resulterar det i två utfall. 

Dels diffuseras normen från normens utfall på nationell nivå men även från normens 

grundkonstruktion på internationell nivå. Om det lokala utfallet stämmer bättre överens med 

normens konstruktion, skapar det ett tryck från två håll på staten att omvärdera sitt möte med 

normen så att den bättre stämmer överens med lokalt/internationellt. Då uppstår en 

”boomerang” effekt på den nationella nivån. (Keck & Sikkink 1999:93) Det skapar även en 

lokaliseringsprocess som av CSO kan manifestera dels det nationella mottagandet av normen 

men även normens grundkonstruktion. (Acharya 2004:242) Vidare lokaliseras normen om 

mottagarna tror att deras existerande idéer och tankar är otillräckliga i att hantera den kontext 

de verkar i. För att stärka dessa tar då CSO in nya idéer, som anpassar existerande praktik 

istället för att ersätta den. Vidare intensifieras lokaliseringen om de tror att den nya normen 

kan användas för att öka deras legitimitet och auktoritet i den nuvarande kontexten. (Acharya 

2015) Likväl kan de lokala recipienterna uppfatta att den finns nyttor delvis med den 

nationella normen men vill ändra den mer i enlighet med den internationella normen, vilket 

gör att även då genomgår normen en lokalisering. (Acharya 2004:248) 

Utifrån de olika utfall som beskrivs ovan, skapar CSO en lokal tolkning av normen vilken kan 

uttryckas i deras offentliga ställningstaganden och implementeras sedan i organisationens 

styrdokument och policy. Därefter följer den praktiska implementeringen och normen 

operationaliseras i organisationens verksamhet. 

3.2.6 Teoretisk analysmodell 

Teorin ovan kan sammanfattas i en analysmodell (Se appendix 8.1) som beskriver 

processerna ovan i ett flödesschema. Analysschemat utgör en grund för studien och bidrar då 

till att studera uppsatsens syfte och frågeställning. 
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4 Metod 

I den här uppsatsen är ambitionen att beskriva om och hur den internationella normen 

UNSCR 2250 har mottagits och förändrats i policy när den diffuseras från den internationella 

nivån till nationell och lokal nivå. Det kommer att göras genom en teorianvändande deskriptiv 

fallstudie i ett fall. Fallet behandlas som ett fall av att internationella normer förändras när de 

sprids från den internationella nivån, alltså ett fall av norm diffusion. Fokus ligger på 

framförallt den vertikala diffusionen av normen, men även i viss mån dess horisontella 

mottagande och förändring. Studiens resultatdel disponeras genom att först inledas med en 

kort bakgrund och normativ kontext i Maldiverna. Vidare bygger studien på att UNSCR 2250 

är en normskapande resolution. Därmed behövs en kvalitativ textanalys för att identifiera 

normerna i texten, det görs genom att granska resolutionen utifrån den teoretiska definitionen 

av normer. De normer som identifieras ska sedan spåras i det empiriska materialet när dessa 

diffuseras vertikalt till andra analysnivåer, vilket presenteras i analysdelen. 

Strategin för analysen av det empiriska materialet är att göra en strukturerad djupfallsstudie 

med hjälp av teoridriven processpårning av ställningstagandena över tid. Detta görs för att 

beskriva om och hur internationella normer mottas samt förändras, genom att metodologiskt 

spåra hur det “internationella” spelas ut i nationell och lokal policy. För att kunna studera om 

och hur normen sprids kan man spåra efter ställningstaganden som relaterar till normens 

innehåll i texter. Texter handlar om folks tankar, känslor, argument och innehåller oftast något 

mer än vad författaren är medveten om. Vidare uttrycks dessa ofta som ställningstaganden i 

skrift för att underhålla och etablera normer och regler samt argumentera för olika ämnen. 

(Bauer 2000:131–132) För att kunna studera om och hur normen mottas och förändras i 

policy, är det därför värdefullt att analysera ställningstaganden i det empiriska materialet, 

relaterat till unga, fred och säkerhet på de olika nivåerna. En metod för detta är kvalitativ 

textanalys som då används för att undersöka texten genom att systematiskt ställa frågor till 

materialet (Se appendix 8.2). Dessa frågor är skapade av författaren utifrån studiens syfte och 

ställs till varje ställningstagande. (Bauer 2000:149) Frågorna betraktas vara rimliga empiriska 

indikatorer på fenomenet av norm diffusion och bidrar till intersubjektiviteten. Genom att 

ställa samma frågor till materialet, ökar reliabiliteten i studien. (Bergström & Boréus 2012:42; 

Esaiasson et al. 2003:245–246) Detta kompletteras med ett öppet förhållningssätt till svaren 

på frågorna, vilket gör att undersökningen styrs i högre grad av innehållet i texterna i relation 

till den internationella normen. 

 

På den nationella nivån sprids och mottas normen först genom att den lanseras nationellt, 

därmed behöver man ej granska hur policy såg ut före resolutionen. Utkomsten från den 

nationella lanseringen var en rapport som beskriver statens åtgärdspunkter, vilka tolkas utgöra 

ett resultat av normens spridning. Fokus ligger där på att analysera om och hur normerna 

mottas samt eventuellt förändras i statens åtgärdspunkter. För att göra analysen lättbegriplig 

samlas varje norm från resolutionen under de rubriker som finns i resolutionen. Därefter 

plockas åtgärdspunkter och ställningstaganden ut som manifesterar respektive norm under 

dess rubrik och analyseras utifrån norm diffusionsteorin. På den lokala nivån analyseras en 

civilsamhällesorganisations ställningstaganden kring unga, fred och säkerhet. Dessa 

ställningstaganden betraktas även här vara svar på de internationella normerna, eftersom en 
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jämförelse av materialet före och efter resolutionen kan påvisa att det är normens diffusion 

som påverkar ställningstagandena. Då flera ställningstaganden kan manifestera samma norm, 

analyseras dessa tillsammans under respektive norm. På grund av norm diffusionens dubbla 

utfall på lokal nivå, analyseras först utfallet av CSO:s ställningstaganden i förhållande till 

normens grundkonstruktion. I den avslutande delen analyseras sedan mottagandet av det 

nationella utfallet på lokal nivå, därtill analyseras likheter och skillnader mellan lokal och 

nationell nivå i dess mottagande och förändring av normen och relateras till teorin. Då studien 

undersöker hur normen mottas på nationell och lokal nivå, kan man på djupet studera hur 

normen mottas och förändras när den utvecklats horisontellt samt vertikalt, vilket möjliggör 

för djupare förståelse av internationella normers utfall på flera nivåer. 

4.1 Val av fall 

Det finns nio länder (Burundi, Liberia, Sri Lanka, Maldiverna, Nepal, Nigeria, Sierra Leone 

och USA) som nationellt lanserat UNSCR 2250, för att öka medvetenheten och stötta 

resolutionens implementering. (UNOY 2017:1) Maldiverna som fall är därför intressant och 

unikt, eftersom flera länder har nationellt lanserat resolutionen men misslyckats med att 

skriva nationella åtgärder efter lanseringen. Landet är på så vis utmärkande genom att ha 

antagit nya åtgärdspunkter samt har flera aktiva ungdomsorganisationer vilka deltog vid 

lanseringen. Eftersom det bara finns ett fall med nationella åtgärdspunkter samt, omöjliggör 

det för en komparation, något som annars hade varit intressant för att jämföra utfallen av 

normens mottagande i flera länder. Studiens resultat skulle kunna användas i vidare forskning 

för att undersöka likheter och skillnader i mottagandet hos andra länder. 

Den lokala CSO som valts är JCI Maldiverna (JCIM). JCIM består av de lokala avdelningarna 

JCI Kaafu, JCI Addu och JCI Male’. Dessa samarbetar i hög utsträckning och planerar 

gemensamt verksamheten samt organisationens policy. Följaktligen kommer JCIM användas 

som referens, även om det kan vara ett ställningstagande som publicerats från en avdelning, 

eftersom de har huvudansvar för lokalavdelningarnas policy. (JCI Maldives 2017) 

Organisationen valdes då den har aktiv verksamhet på flera Maldiviska öar med en stark 

förankring till civilsamhället. Andra civilsamhällesorganisationer fanns som alternativ, dock 

har dessa majoriteten av sitt material på lokala språk vilka ej kunde översättas på ett sätt som 

stärker validiteten, därmed uteslöts dessa som alternativ. 

4.2 Material 

För att uppnå studiens syfte, att förstå om och hur de internationella normerna mottas och 

förändras, används åtgärdspunkterna från rapporten som skrevs efter den nationella 

lanseringen av resolutionen samt ställningstaganden från JCIM:s olika medier. Materialet 

behandlar exempelvis hur respektive nivå ställer sig till ungas roll i samhället. Statens tidigare 

handlingsplaner för unga används för att beskriva den normativa kontexten på Maldiverna. 

Dessa har inte uppdaterats på många år och kan därför argumenteras sakna 

proximitetskriteriet. Det är dock primärt material i form av statligt antagen policy med 

officiella stämplar, vilket gör att den är validerad och betraktas därför som korrekt. 
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För att hitta information från JCIM kommer deras hemsidor men även sociala medier att 

genomsökas för att inhämta deras ställningstaganden till unga och fred. Materialet utgörs av 

primära källor, då det är organisationens egna ställningstaganden som uttrycks via sociala 

medier. För att identifiera ställningstagandena används olika sökord på sidorna, sökorden är: 

vision, youth, peace, engagement, policy, mission, aims och objectives. Den ursprungliga 

tanken var att använda JCIM:s stadga, vilken skulle kunna liknas med de nationella 

åtgärdspunkterna. Dock har JCIM valt att uppdatera sin hemsida, vilket föranledde att den 

typen av dokument inte längre är tillgängliga. Fördelarna med det material som används 

istället är att de har tydliga kopplingar till vad deras verksamhet innefattar och inte bara 

strukturerade mål för verksamheten. Källorna från JCIM fyller proximitetskriteriet eftersom 

det är organisationens berättelser i närtid i förhållande till resolutionen och utifrån deras 

iakttagelser. (Dulic 2011:36–37) För att påvisa att det är resolutionen som mottagits på lokal 

nivå, beskrivs ställningstaganden före resolutionen och jämförs med ställningstaganden 

efteråt. Om dessa har ändrats i likhet med resolutionen tolkas detta vara på grund av 

resolutionens uppkomst och diffusion. 

4.3 Metodkritik och avgränsningar  

Metoden kan kritiseras för att studien översätter de ställningstaganden som görs på både 

nationell och lokal nivå. En noggrann analys av varje ord i ställningstagandena kommer göras 

vid översättningen från engelska till svenska, för att motverka att översättningen blir 

missvisande på grund av språkliga förbistringar. Studien kan även kritiseras för att det inte är 

samma typ av dokumentation som används på nationell och lokal nivå. Detta motverkas av att 

studera ställningstaganden före och efter resolutionen för att påvisa att det är resolutionens 

normer som den lokala organisationen mottar genom norm diffusion. 

Resolutionen är relativt ny, vilket gör att tiden för implementeringen inte varit särskilt lång. 

Därför fokuserar inte uppsatsen på att studera fullt ut den horisontella utvecklingen på 

respektive nivå. Istället fokuseras studien på de två första horisontella stegen på nationell och 

lokal nivå. Det är dock värdefullt att ha en teorimodell som kan beskriva hela processen. 

Materialet begränsas i tid genom att samlas in från 2014-05-10 fram tills 2017-05-12 för att 

på lokal nivå kunna visa på att normerna mottagits. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat 

5.1.1 Bakgrund Maldiverna 

Maldiverna är en ögrupp belägen i indonesiska havet i södra Asien. Maldiverna har varit en 

republik sedan 1968. Landet styrdes av Maumoon Abdul Gayoom fram tills 2003 då enorma 

demonstrationer tvingade honom att avgå. Därefter följde en liberaliseringsprocess med 

reformer inom det politiska systemet, bland annat för att demokratisera med ett mer 

representativt system. En ny konstitution kom på plats 2008 och multi-kandidatval för 

presidentposten kunde hållas. Den nya presidenten Mohamed Nasheed mötte då stora 

samhällsproblem i form av fattigdom och utbrett narkotikamissbruk. Fyra år senare skakades 

landet på nytt av protester på grund av maktmissbruk inom staten. (CIA World Factbook 

2017) Landets officiella religion är Islam, med sunni-muslimsk inriktning. Ekonomin utgörs 

av turism, fiskenäring och transportindustri. (CIA World Factbook 2017) Landet har 60 % 

unga under 25 år. På senare år har landet tampats med hög arbetslöshet, framförallt bland 

unga vilket lett till ökat droganvändande samt en hög anslutningsgrad till kriminella grupper. 

(Världsbanken 2014) Ett resultat av detta är att andelen missnöjda unga har ökat i samhället, 

vilket utgjort en grogrund för jihadist-rekrytering, där flera hundra maldiver har anslutit sig 

till Islamiska Staten. (Independent 2014; The Australian 2016) 

5.1.2 Normativ kontext på nationell nivå 

I Maldiverna har ministeriet för unga och rekreation ansvar för att hantera frågorna gällande 

den unga populationen. Maldiverna har vid ett flertal tillfällen antagit nationella 

handlingsplaner om unga. Den senaste aktiva är en nationell ungdomspolicy som antogs 2003 

och uppdaterades 2005. Visionen i policyn är att unga individer ska ha möjlighet att bidra till 

Maldivernas utveckling med rättvisa möjligheter att utvecklas själva. Den övergripande 

strategin är att skapa den nödvändiga miljö och kapacitet som behövs hos unga män och 

kvinnor, för att kunna delta i finansiell och social utveckling. Policyn har åtta strategiska 

områden: Utbildning, beskydd, arbete, sport och rekreation, stärka unga i samhället, hälsa, 

brott och miljö. (Maldivian National Youth Policy 2005:69) Under arbetsmöjligheter är 

statens mål att skapa bättre kopplingar mellan arbetssektorn och utbildningssektorn, för att 

öka ungas kunskap och möjlighet till anställning. Utbildningsmålet är att man måste bredda 

utbildningen i landet så att det reflekterar de behov som finns på arbetsmarknaden. För ungas 

utveckling är målet att förkovra unga och deras engagemang i nationell progress men även 

öka medvetenheten i samhället om behoven, rättigheterna och ambitionerna hos unga män 

och kvinnor. Under samhälleligt deltagande är målet att öka deltagandet av unga kvinnor och 

män i samhället genom att verka för värderingar och god praxis bland unga människor. Det 

inkluderar nationell stolthet och medborgarskap, ömsesidig respekt och tolerans, deltagande 
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samt respekt för miljön och andra globala problem. Vidare är målet i policyn att unga ska 

inkluderas i samhällsservice-, offentlig arbets-, utbildnings- och anställningsreformer. 

(Maldivian National Youth Policy 2005:89–84) 

5.1.3 Lokal nivå - JCI Maldiverna 

JCI Maldiverna är en stor och etablerad civilsamhällesorganisation i Maldiverna sedan 2002. 

JCIM är en avdelning i Junior Chamber International (JCI), en global icke-vinstdrivande 

organisation. Den består av medborgare mellan 18 och 40 år i över hundra länder, som är 

engagerade för att påverka deras samhällen. JCIM utgår ifrån JCI:s globala vision som 

anpassas i lokal verksamhet. (JCI Maldives 2017) Kärnfilosofin i JCI är att organisationen 

härstammar ur en gemensam tro på att arbetet tillsammans för mänsklig säkerhet kommer: 

inspirera till förtroende, förena samhällen, förbättra lika möjligheter, upprätta rättvisa, 

omfamna kulturell mångfald och skapa hållbar utveckling. I JCI:s strategiska plan för 2014–

2018 anser de att fattigdom, hunger, finanskriser, sämre klimat, ungdomsarbetslöshet, 

korruption och ojämlikhet utgör stora problem i samhället idag som de måste lösa. JCI vill 

verka som en samordnande organisation som ska sammanföra alla sektorer i samhället för att 

skapa långsiktig påverkan (JCI Strategi 2014–2018:5) 

JCIM:s mål och vision härstammar från JCI. De delar bland annat huvudstrategin att; 

möjliggöra för samhällen att nå hållbar utveckling; skapa en miljö som motiverar människor 

till positiv förändring; skapa en finansiell plan för att säkra långsiktiga mål; sammanföra 

likasinnade partnerorganisationer för att utveckla gemensam påverkanskraft samt sammanföra 

lokala samhällen med det globala samhället. JCIM:s egna ställningstaganden kan spåras i 

deras sociala medier men även på organisationens hemsida. Huvudmålet för JCIM är att 

utveckla ungas deltagande i det maldiviska samhället men även att stärka unga ledare och 

dess positiva påverkan för förändring. (JCI 2007; JCI strategisk plan 2014–2018:3) 

Före resolutionen antogs, finns det flera inlägg som skildrar deras mål och vision. Under 2014 

uttryckte de exempelvis att varje individ har ett socialt ansvar för att skapa hållbar utveckling 

med fokus på miljörelaterade frågor. Vidare hade de som mål att engagera den privata 

sektorn, civilsamhället och regeringen för att påverka nationellt klimat och miljöarbete. (JCI 

Kaafu 2014a; JCI Kaafu 2014b; JCI Maldives 2014) Innan resolutionen antogs, hade de som 

mål att öka ungas civila engagemang samt att identifiera möjligheter för unga att ta itu med 

större samhällsproblem och påverka policyskapande processer. (JCI Kaafu 2015c) I ett 

pressmeddelande uttrycktes det även att organisationen har som mål att arbeta med 

förebyggande åtgärder för att minska kriminaliteten hos unga. De skriver även att barn och 

unga utgör en stor del av den Maldiviska befolkningen och därmed är det viktigt att arbeta 

med att stärka dessa i sin utveckling och framtid. De anser att det skulle bidra till en positiv 

utveckling i Maldiverna. Slutligen uppmanade JCIM statliga myndigheter och civilsamhället, 

att forma samhället på ett hälsosamt sätt för alla medborgare, särskilt unga som är 

morgondagens ledare och gemensamt göra sitt bästa för att eliminera negativitet. (JCI Kaafu 

2015c) 

5.1.4 Bakgrund UNSCR 2250 

Sedan 2012 har United Network of Young Peacebuilders (UNOY), ett globalt nätverk av 

ungdomsorganisationer som arbetar med fred och konflikt relaterade frågor, fokuserat på att 
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grunda resolutionen. Bland annat genom att väcka uppmärksamhet för problemen med stöd 

från bland annat olika delar av FN. Ett utkast på resolutionen skrevs i mitten av 2015 när 

Jordanien, då en medlem i säkerhetsrådet, organiserade den första tematiska debatten om 

unga, fred och säkerhet i säkerhetsrådet. Innan utkastet förhandlades med medlemsstaterna, 

föregick den av ett forum om unga, fred och säkerhet i Amman. På forumet deltog hundratals 

representanter från civilsamhället, akademiker och FN. Utkomsten blev Amman 

deklarationen, som blev vägledande i förhandlingen om resolutionen vilken antogs enhälligt 

av säkerhetsrådet 15 december 2015. (Ortiz Quintilla 2016:1–2) 

Säkerhetsrådet utgick ifrån att radikalisering bland unga ökar och att det utgör ett hot mot 

stabilitet och utveckling. Rådet identifierade även att generationen av unga är större än 

någonsin och att unga individer ofta utgör majoriteten av befolkningen i konfliktdrabbade 

länder. Vidare uttrycker resolutionen hotet av väpnad konflikt som påverkar civila på flykt 

vilka ofta har bristande utbildning och ekonomiska möjligheter. Om unga får ökad delaktighet 

i samhällsutvecklingen tror man att man kan minska missnöjet och på så vis öka stabiliteten. 

Därför kräver säkerhetsrådet i resolutionen att medlemsstaterna ska hitta alternativ för att 

bland annat öka ungas deltagande i beslutsfattande på lokal, nationell, regional och 

internationell nivå. (UN Maldives 2015) 

5.1.5 Normer i resolutionen 

Det teoretiska ramverket har definierat normer som den kollektiva förståelsen av lämpligt 

beteende för aktörer och kan grunda, begränsa eller möjliggöra aktörer eller deras miljö. 

(Lergo 1997:33) Utifrån definitionen kommer det som kan tolkas vara normer i resolutionen 

att sammanställas i följande stycke översatt till svenska. Dessa finns beskrivna under flera 

rubriker, inledningsvis tolkas det finnas två mer generella normer som inte samlats under 

rubrikerna. De samlas i analysen under deltagande respektive beskydd. Normerna är: 

… att unga bör vara aktivt engagerade i att forma långvarig fred och bidra till rättvisa samt 

försoning och att en stor ung befolkning skapar en unik demografisk utdelning som kan bidra till 

hållbar fred och ekonomisk utvecklingen om inkluderande policy finns. (UNSCR 2250:1) 

Genom att använda bör kring ungas roll i fredsskapande verksamhet där förutsättningen “... 

om inkluderande policy finns” (UNSCR 2250:1) tydliggör det för medlemsstaterna att skapa 

en inkluderande policy där unga bör vara delaktiga i formandet av fred. Vidare grundar 

normen unga som aktörer med att de ska få möjlighet att vara delaktiga i sin omgivande miljö. 

… Säkerhetsrådet erkänner att skyddet av ungdomar under konflikter och efter konflikter och 

deras deltagande i fredsprocesser kan bidra avsevärt till upprätthållandet och främjandet av 

internationell fred och säkerhet och är övertygad om att skyddet av civila, inklusive ungdomar i 

väpnad konflikt, bör vara en viktig aspekt av någon övergripande strategi för att lösa konflikter 

och bygga fred… (UNSCR 2250:2) 

Normen manifesteras genom att ett skydd av ungdomar under och efter konflikter, samt deras 

deltagande i upprätthållandet och främjandet av fred, bör vara en viktig del i övergripande 

strategier för att lösa konflikter och bygga fred. Det tydliggör för medlemsstaterna att de som 

aktör bör inkludera unga i konfliktlösning- och fredsstrategier. 
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Deltagande 

… Uppmanar medlemsstaterna att överväga sätt att öka inkluderande representation av ungdomar i 

beslutsfattande på alla nivåer i lokala, nationella, regionala och internationella institutioner och 

mekanismer för förebyggande och lösning av konflikter, inbegripet institutioner och mekanismer 

för att motverka våldsextremism, som kan främja terrorism och, i förekommande fall, att överväga 

att skapa integrerade mekanismer för meningsfullt deltagande av ungdomar i fredsprocesser och 

tvistlösning…(UNSCR 2250:3) 

Här tydliggörs normens existens genom en rekommendation för lämpligt beteende gällande 

inkluderingen av unga i exempelvis beslutsfattande. 

 … Uppmanar alla berörda aktörer, bland annat när de förhandlar om och införlivar fredsavtal, att 

ta hänsyn till ungdomars deltagande och åsikter och erkänna att deras marginalisering är skadlig 

för att skapa en hållbar fred i alla samhällen, däribland inte särskilt, sådana specifika aspekter som: 

A) Ungdomars behov under repatriering och vidarebosättning och för 

rehabilitering, återintegrering och återuppbyggnad efter konflikter. 

B) Åtgärder som stöder lokala ungas fredsinitiativ och inhemska processer för konfliktlösning och 

som involverar ungdomar i genomförandemekanismerna för fredsavtal. 

C) Åtgärder för att bemöta ungdomar i fredsbyggande och konfliktlösning… (UNSCR 2250:3) 

Normen uttrycks här genom att inbegripa samtliga relevanta aktörer, att ta hänsyn till 

ungdomars deltagande men även att de ska erkänna att dess marginalisering är skadlig. 

Beskydd 

… Uppmanar medlemsstaterna att följa de skyldigheter som skyldigheter som gäller för dem enligt 

1951-konventionen om flyktingstatus och protokollet därtill 1967, konventionen om avskaffande 

av alla former av diskriminering mot kvinnor från 1979 och det frivilliga protokollet till 1999 och 

konvention om rättigheter för personer med funktionshinder… (UNSCR 2250:3) 

Normen relaterar till tidigare fastställda normer i andra officiella dokument, dock specificerar 

den tydligt konventionen mot kvinnor och rättigheter för personer med funktionshinder. 

Normens område begränsas av att gälla stater som undertecknat dessa konventioner. 

Prevention 

… Uppmanar medlemsstaterna att underlätta en inkluderande och möjlig miljö där 

ungdomsaktörer, inklusive ungdomar från olika bakgrunder, erkänns och tillhandahålls adekvat 

stöd för att genomföra våldsförebyggande åtgärder och stödja social sammanhållning… (UNSCR 

2250:4) 

Normen kan därför tolkas föreskriva att underlätta inkluderingen av ungdomsaktörer och 

möjliggörandet för dessa att delta är lämpligt beteende för medlemsstaterna. 

… Betonar vikten av att skapa policy för unga som på ett positivt sätt bidrar till fredsbyggande, 

inklusive social och ekonomisk utveckling, stötta projekt som är designade för tillväxt i lokala 

marknader, och skapa anställningsmöjligheter för unga samt yrkesförberedande kunskap genom att 

utveckla deras utbildning och verka för ungt entreprenörskap samt konstruktivt politiskt 

engagemang… (UNSCR 2250:4) 

Stater bör verka för policy som ökar ungas utveckling socialt och ekonomiskt samt ökar ungas 

möjligheter att anställas. 
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… Uppmanar medlemsstaterna att stödja kvalitativ utbildning för fred som utrustade ungdomar 

med förmågan att engagera sig konstruktivt i medborgerliga strukturer och inkluderande politiska 

processer… (UNSCR 2250:4) 

Här kan normen tolkas uttrycka att staterna bör engagera sig för att stötta ungdomars kapacitet 

att engagera sig i samhället. 

Säkerhetsrådet uppmanar alla berörda aktörer att överväga att inrätta mekanismer för att främja en 

kultur av fred, tolerans, interkulturell och interreligiös dialog som involverar ungdomar och 

avskräcker från att delta i våldshandlingar, terrorism, främlingsfientlighet och alla former av 

diskriminering. (UNSCR 2250:4) 

Det föreskrivna beteendet för medlemsstaterna men även andra berörda aktörer att inrätta 

mekanismer som involverar ungdomar i att delta i en samhällsdialog som kan verka som en 

motkraft till diskriminering, främlingsfientlighet och våldshandlingar. 

Partnerskap 

… Uppmanar medlemsstaterna att i förebyggande syfte öka sitt politiska, finansiella, tekniska och 

logistiska stöd, som tar hänsyn till ungdomars behov och deltagande i fredsinsatser, konflikter och 

situationer efter konflikten, inbegripet de som genomförs av relevanta enheter, fonder och 

program, bland annat FN:s fredsbyggande stödkontor, … och brottslighet och andra relevanta 

organ och aktörer på regional och internationell nivå… (UNSCR 2250:5) 

Här kan normen tolkas vara att staterna bör öka sitt materiella stöd såväl som institutionella 

stöd till dels FN:s verksamhet men även till andra aktörer på regional och internationell nivå. 

… Uppmanar medlemsstaterna att engagera berörda lokala samhällen och icke-statliga aktörer i att 

utveckla strategier för att motverka den våldsamma extremistiska propagandan som kan uppmana 

till terroristhandlingar, ta itu med de villkor som bidrar till spridningen av våldsam extremism, 

vilket kan främja terrorism, bland annat genom att bemyndiga ungdomar, familjer, kvinnor, 

religiösa, kulturella och utbildningsledare och alla andra berörda grupper av det civila samhället 

och anta skräddarsydda metoder för att motverka rekrytering till denna typ av våldsam extremism 

och främja social integration och sammanhållning…(UNSCR 2250:5) 

Normen tolkas föreskriva skyldighet att engagera lokala samhällen och icke-statliga 

organisationsaktörer, i att utveckla strategier som kan motverka våldsam extremism. Vidare 

föreskriver normen att medlemsstaterna bör hantera de förutsättningar som finns för våldsam 

extremism och exemplifierar flera målgrupper. 

5.2 Analys 

En utkomst av normens spridning har varit lanseringen av normen i flera stater. Den 30 

augusti 2016 lanserade den Maldiviska statens departement för unga och rekreation, 

tillsammans med FN i Maldiverna, officiellt resolution 2250. På eventet samlades 

representanter från regeringen, rättssystemet, civilsamhällesorganisationer, 

ungdomsaktivister, akademiker samt representanter från den privata sektorn och olika FN 

organ. Under lanseringen diskuterade deltagarna utmaningar såväl som möjligheter för ökat 

deltagande och engagemang hos unga i landets framtid samt resolutionens innehåll. (UN 

Maldives 2016:1) Lanseringen genererade en hel del åtgärdspunkter för att förbättra ungas 

socio-ekonomiska situation med syftet att stärka deras roll i att förebygga våld, bygga fred, 
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öka ungas deltagande och ledarskap i fred och säkerhet samt stödja jämlikhet mellan könen i 

Maldiverna. 

5.2.1 Deltagande 

Norm om inkluderande policy 

… Att unga bör vara aktivt engagerade i att forma långvarig fred och bidra till rättvisa samt 

försoning och att en stor ung befolkning skapar en unik demografisk utdelning som kan bidra till 

hållbar fred och ekonomisk utvecklingen om inkluderande policy finns. (UNSCR 2250:1) 

Nationell åtgärdspunkt: 

Staten bör dedikera resurser för att hantera drivkrafterna bakom missnöje, exempelvis orättvisa, 

marginalisering och ojämlikhet mellan könen genom fortsatt arbete av dess policys som fokuserar 

på civilt deltagande. (UN Maldives 2016:8) 

Åtgärdspunkten kan tolkas motstå normen ovan. Den föreskriver att staten ska dedikera 

resurser för att motverka missnöje, med bland annat ett fortsatt arbete kring policys med fokus 

på civilt deltagande. På så vis speglas ett fokus kring rättvisa och att statens arbete med policy 

kan man inkludera civila. Unga återspeglas dock inte i åtgärden, utan generaliseras med civilt 

deltagande. På så vis kan staten motstå normen genom att åtgärden domineras av lokala 

intressen. 

JCIM ställningstaganden: 

JCIM har flera ställningstaganden som kan tolkas manifestera normen. Bland annat har de 

som mål att stärka rösten från unga människor för att påverka regeringens ungdomspolicy. 

(JCI Kaafu 2016) Vidare målsätter de att JCIM ska leda utvecklingen för att skapa en fredlig 

värld, framgång och hållbarhet, men också att de tror på att den unga generationen har 

förmågan att lösa de största utmaningarna som de möter i dagens värld. (JCI Maldiverna 

2016b) De har även som mål att utveckla och presentera ett “Statement of Appeal” riktat till 

presidenten samt relevanta policyskapare. (JCI Kaafu 2016) 

De två första ställningstagandena kan ses som en kompromiss av normen eftersom den 

manifesteras utifrån ett aktivt engagemang för att stärka rösten från unga och påverka policyn 

så att den blir inkluderande. Normen föreskriver att ungdomar som aktörer ska vara delaktiga, 

därmed blir manifesteringen en kompromiss av normen genom att ställningstagandet lyfter 

deras roll som aktör och kan på så vis utöva ett tryck på staten. Vidare erkänner 

organisationen att unga har en förmåga att bidra till hållbar fred. Slutligen anpassar det sista 

ställningstagandet normen efter specifikt lokala behov av att engagera sig för att få 

policyskapare att anta en inkluderande policy för unga. 

Norm om representation i beslutsfattande 

… Uppmanar medlemsstaterna att överväga sätt att öka inkluderande representation av ungdomar i 

beslutsfattande på alla nivåer i lokala, nationella, regionala och internationella institutioner och 

mekanismer för förebyggande och lösning av konflikter, inbegripet institutioner och mekanismer 

för att motverka våldsextremism, som kan främja terrorism och, i förekommande fall, att överväga 

att skapa integrerade mekanismer för meningsfullt deltagande av ungdomar i fredsprocesser och 

tvistlösning… (UNSCR 2250:3) 

Nationella åtgärdspunkter: 

Internationella organisationer, staten och lokala råd bör etablera mekanismer för att meningsfullt 

engagera unga i nuvarande och framtida aktiviteter. (UN Maldives 2016:8) 
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Staten manifesterar normen genom att motstå den. Det syns genom den lokala dominansen av 

att skriva aktiviteter, vilket ej förtydligar att det är unga som ska engageras i beslutsfattande. 

Den fredsbyggande kontexten, med att integrera mekanismer för meningsfullt deltagande av 

ungdomar i fredsprocesser. 

Beslutsfattare bör utveckla mekanismer som eliminerar hinder för ungas deltagande och ledarskap 

på olika nivåer. (UN Maldives 2016:8) 

Staten anpassar här normen genom att skriva att beslutsfattare bör utveckla mekanismer som 

eliminerar hinder för ungas deltagande och ledarskap på olika nivåer. Åtgärden antar också 

indirekt att deltagande och ledarskap är bör inkluderas på olika nivåer. Här inkluderas även ett 

fokus på unga. 

Staten bör involvera unga i politiska beslut och dialogprocesser. (UN Maldives 2016:8) 

Åtgärdspunkten anpassar normen brett genom att övergripligt anta att de ska involvera unga i 

beslutsprocesser. 

Regeringen bör etablera tillfälliga “särskilda åtgärder” som inkluderar en kvot för deltagande av 

flickor och kvinnor i alla besluts- och policyprocesser på alla nivåer. (UN Maldives 2016:8) 

Motstånd syns även här genom att staten dels fokuserar på enskilda åtgärder så som kvotering 

för att flickor och kvinnor som ska kunna delta. Dessa åtgärder är vaga på så vis att de 

specificerar endast flickor och kvinnor, det exkluderar pojkar och män från att delta. Genom 

att separera könen på det här sättet kan det tolkas vara att om unga skrivs som målgrupp, då 

inkluderar det inte flickor och kvinnor utan enbart det andra könet. 

JCIM ställningstaganden: 

JCIM har flera ställningstaganden som manifesterar normen. Bland annat vill de bidra med en 

plattform för dialog mellan unga och beslutsfattare. (JCI Kafuu.org, 2016) De uttrycker även 

att ungas inkludering och engagemang är av högsta vikt på alla nivåer, inte enbart för 

representation eller deltagande utan för att nå effekt. Målet för unga och hållbar fred i 

Stillahavsregionen kan nås genom att lyssna och stärka varandra med tolerans och förståelse. 

(JCI Kafuu 2016) De vill även öka ungas uppmärksamhet kring fred och miljöfrågor. (JCI 

Kaafu 2016a) 

Samtliga ställningstaganden tolkas anpassa normen genom att uttrycka ett lokalt behov av en 

plattform för dialog som främjar en inkluderande representation av ungdomar i 

beslutsfattande på alla nivåer samt samarbete i regionen. Normen anpassas även i sin 

manifestering eftersom det sista ställningstagandet syftar till att öka uppmärksamheten, en 

bred tolkning av det är att öka inkluderingen av unga i frågor rörande fred och miljö. Normen 

anpassas även med att de målsätter miljöfrågor som fortsatt viktigt. 

Norm om åtgärder vid fredsbyggande: 

… Uppmanar alla berörda aktörer, bland annat när de förhandlar om och införlivar fredsavtal, att 

ta hänsyn till ungdomars deltagande och åsikter och erkänna att deras marginalisering är skadlig 

för att skapa en hållbar fred i alla samhällen, däribland inte särskilt, Sådana specifika aspekter 

som: 

A) Ungdomars behov under repatriering och vidarebosättning och för 

rehabilitering, återintegrering och återuppbyggnad efter konflikter. 

B) Åtgärder som stöder lokala ungas fredsinitiativ och inhemska processer för konfliktlösning och 

som involverar ungdomar i genomförandemekanismerna för fredsavtal. 

C) Åtgärder för att bemöta ungdomar i fredsbyggande och konfliktlösning… (UNSCR 2250:3) 
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Nationella åtgärdspunkter: 

Staten bör designa och implementera initiativ för individers frigörelse från våldsam extremism. 

(UN Maldives 2016:8) 

Åtgärdspunkten anpassar normen efter lokal kontext, genom att staten dels antar att man ska 

stötta individers behov av åtgärder för att frigöra dessa från våldsam extremism, utan att 

beskriva ungdomar som målgrupp. På så vis inkluderar det hela befolkningen. 

Staten bör stärka unga fredsinitiativ samt etablera ett rehabiliteringscenter för unga. (UN Maldives 

2016:8) 

I åtgärdspunkten bör staten stärka ungas fredsinitiativ samt etablera ett rehabiliteringscenter 

för unga. Staten anpassar då normens del A och B från den andra punkten under deltagande 

enligt lokal kontext. 

JCIM ställningstagande: 

JCIM manifesterar normen genom att de ska öka ungas inkludering i fredsbyggande och 

skapandet av harmoni. (JCI Kaafu 2016) Normen anpassas här genom att målet är 

generaliserat till att fokusera på att öka ungas inkludering i fredsbyggande och skapandet av 

harmoni, i likhet med del B och C från normen. 

5.2.2 Beskydd 

Norm om konventioner: 

… Uppmanar medlemsstaterna att följa de skyldigheter som skyldigheter som gäller för dem enligt 

1951-konventionen om flyktingstatus och protokollet därtill 1967, konventionen om avskaffande 

av alla former av diskriminering mot kvinnor från 1979 och det frivilliga protokollet till 1999 och 

konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. (UNSCR 2250:3) 

Nationell åtgärdspunkt: 

Staten bör uppmana alla aktörer som arbetar med “gender” att samarbeta och sätta kvinnor och 

flickor i centrum för deras kollektiva arbete. (UN Maldives 2016:8) 

Åtgärden kan tolkas spegla normen om beskydd. Dock är det en svag koppling och åtgärden 

liknar i högre grad det som återges exempelvis i resolution 1325 som fokuserar mer på 

“gender”-frågan. Staten har således antagit externa normer men inte specifikt från UNSCR 

2250. 

JCIM ställningstaganden: 

På den lokala nivån har JCIM inte svarat på den här normen, vilket inte är särskilt märkligt 

med tanke på att den riktar sig specifikt till staters undertecknande av konventioner. 

5.2.3 Prevention 

Norm om social sammanhållning: 

… Uppmanar medlemsstaterna att underlätta en inkluderande och möjlig miljö där 

ungdomsaktörer, inklusive ungdomar från olika bakgrunder, erkänns och tillhandahålls adekvat 

stöd för att genomföra våldsförebyggande åtgärder och stödja social sammanhållning… (UNSCR 

2250:4) 
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Nationell åtgärdspunkt: 

Staten bör verka för ungas nätverkande och återintegrering, sport och rekreationella aktiviteter. 

(UN Maldives 2016:8) 

Staten anpassar den internationella normen utifrån nationell kontext och behov, då frågor 

gällande unga är en del av departementet för unga, sport och rekreation. Anpassningen 

manifesteras i åtgärden genom att stödja social sammanhållning med sportsliga aktiviteter.  

JCIM ställningstaganden: 

Att öka medvetenheten hos maldivisk ungdom och mobilisera dessa för att påverka samhället, 

samt att stärka JCIM och dess lokala avdelningar. (JCI Maldives 2016a; JCI Maldives 2017) 

Det första ställningstagandet är en kompromiss av normen här genom att JCIM vill öka 

medvetenheten hos unga och mobilisera dessa, vilket kan tolkas vara att stödja social 

sammanhållning. I det andra anpassas normen då målet är att stärka JCIM och dess lokala 

avdelningar. Det innebär att man ska underlätta för en inkluderande miljö samt stärka dessa 

med stödåtgärder utifrån lokala behov i likhet med normen. 

Norm om socio-ekonomisk utveckling: 

… Betonar vikten av att skapa policy för unga som på ett positivt sätt bidrar till fredsbyggande, 

inklusive social och ekonomisk utveckling, stötta projekt som är designade för tillväxt i lokala 

marknader, och skapa anställningsmöjligheter för unga samt yrkesförberedande kunskap genom att 

utveckla deras utbildning och verka för ungt entreprenörskap samt konstruktivt politiskt 

engagemang. (UNSCR 2250:4) 

Nationella åtgärdspunkter: 

Staten bör verka för ett rättvis och transparent anställningssystem inom statlig verksamhet, NGO:s 

och den privata sektorn. (UN Maldives 2016:8) 

Statens normativa svar motarbetar normen genom att skriva att staten bör verka för ett rättvist 

och transparent anställningssystem, inom flera sektorer. För att skillnaden är att man förenklar 

normen genom att enbart fokusera på anställningssystem som en del av ekonomisk 

utveckling. Dessutom är unga som målgrupp ej specificerad. 

Staten bör uppmuntra till innovation, kreativitet och nya affärsidéer samt investera i forskning och 

innovativa idéer. (UN Maldives 2016:8) 

Det normativa svaret är ett motstånd av normen då det innebär att skapa en policy som stöttar 

ekonomisk utveckling där unga ej specificeras som målgrupp för åtgärden. 

JCIM ställningstaganden: 

JCIM manifesterar normen genom flera ställningstaganden. De vill föra en dialog med fokus 

på stärkandet av unga, arbete och civilt engagemang. (JCI Kaafu 2016a) Dessutom målsätter 

de ett ökat samarbete mellan flera CSO med syftet att stärka samhället med en mer utbildad 

och anställningsbar ungdom. Gemensamt ska de påverka respektive ansvarig myndighet och 

assistera vid policyförändringar för att bidra till policy för unga i Maldiverna. (JCI Kaafu 

2016b) 

Här anpassas normen efter lokala behov av att stärka ungas engagemang och möjligheter till 

arbete i likhet med normen som föreskriver att verka för ungt entreprenörskap. Normen 

anpassas också för att ställningstagandena stöttar policy som skapas utifrån samarbete med 

andra aktörer relaterat till att stärka ungas ekonomiska utveckling. Målen relaterar även till 

konstruktivt politiskt engagemang. 
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Norm om kapacitet: 

… Uppmanar medlemsstaterna att stödja kvalitativ utbildning för fred som utrustade ungdomar 

med förmågan att engagera sig konstruktivt i medborgerliga strukturer och inkluderande politiska 

processer… (UNSCR 2250:4) 

Nationell åtgärdspunkt: 

Staten bör verka för fredsbyggande åtgärder genom kapacitetshöjande program. (UN Maldives 

2016:8) 

Staten motarbetar normen genom att inte fokusera på unga utan riktar åtgärden till hela 

samhället. Samtidigt liknar det den internationella normen eftersom staten bör verka för 

fredsbyggande åtgärder genom kapacitetshöjande program. Normens del om förmågan att 

kunna engagera sig konstruktivt i olika typer av strukturer och processer saknas även i 

åtgärden. 

JCIM ställningstagande: 

JCIM har som mål att öka unga ledares kapacitet för att förbereda dessa på framtida 

ledarskapsroller. (JCI Kaafu 2016b) Här kan JCIM tolkas ha anpassat normen eftersom målet 

är att stödja kvalitativ utbildning genom att öka unga ledares kapacitet. Normen anpassas 

alltså av det lokala behovet av att stärka unga ledares kunskaper. 

Norm om dialog: 

Säkerhetsrådet uppmanar alla berörda aktörer att överväga att inrätta mekanismer för att främja en 

kultur av fred, tolerans, interkulturell och interreligiös dialog som involverar ungdomar och 

avskräcker från att delta i våldshandlingar, terrorism, främlingsfientlighet och alla former av 

diskriminering. (UNSCR 2250:4) 

Nationell åtgärdspunkt: 

Det finns ingen nationell åtgärdspunkt som relaterar till normen och därmed tolkas normen 

vara avfärdad av staten. 

JCIM ställningstaganden: 

Jämställdhet är viktig för organisationen, genom att alltid välkomna alla som är intresserade 

av deras gemenskap oavsett kön. (JCI Addu 2016) De har även som mål att öka toleransen i 

samhället för ett bättre samhälle som kan respektera mångfald. (JCI Kaafu 2017a) Vidare vill 

de bjuda in oppositionella och regeringsrepresentanter som skapar policy till ett forum, för att 

säkerställa inkludering och möjliggöra för fredlig dialog. (JCI Kaafu 2017c) De uttrycker 

även att ungas inkludering och engagemang är av högsta vikt på alla nivåer, inte enbart för 

representation eller deltagande utan för att nå effekt. Målet för unga och hållbar fred i 

Stillahavsregionen kan nås genom att lyssna och stärka varandra med tolerans och förståelse. 

(JCI Kaafu 2017d) 

Normen anpassas efter en lokal uppfattning om att inte diskriminera ungas delaktighet i 

organisationen, vilket stämmer överens med att främja fred och tolerans samt motverka 

diskriminering. Anpassningen sker även med att de vill främja fred och tolerans samt 

motverka diskriminering genom att söka ett tolerant och mångfaldigt samhälle. Vidare söker 

ställningstagandena ett inkluderande forum som fokuserar på fredlig dialog och som skulle 

inbegripa flera olika representanter på olika nivåer, bland annat regionalt. 
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5.2.4 Partnerskap 

Norm om stöd: 

… Uppmanar medlemsstaterna att i förebyggande syfte öka sitt politiska, finansiella, tekniska och 

logistiska stöd, som tar hänsyn till ungdomars behov och deltagande i fredsinsatser, konflikter och 

situationer efter konflikten, inbegripet de som genomförs av relevanta enheter, fonder och 

program, bland annat FN:s fredsbyggande stödkontor, … och brottslighet och andra relevanta 

organ och aktörer på regional och internationell nivå… (UNSCR 2250:5) 

Nationell åtgärdspunkt: 

Staten bör dedikera resurser för att hantera drivkrafterna bakom missnöje, exempelvis orättvisa, 

marginalisering och ojämlikhet mellan könen genom fortsatt arbete av dess policys som fokuserar 

på civilt deltagande. (UN Maldives 2016:8) 

Här kan åtgärden tolkas manifestera ett stöd i form av resurser för att i förebyggande syfte 

hantera missnöje, dock utan fokus på unga. Därmed tolkas åtgärden vara ett motstånd av 

normen eftersom det centrala i resolutionen är ungas behov. 

Donatorer måste allokera långsiktig och hållbar finansiering samt teknisk support till 

ungdomsledda organisationer och förespråkare. Unga bör bjudas in för att inkluderas i donatorers 

beslutsfattande strukturer för att försäkra att bidragen är tillgängliga och lämpliga. (UN Maldives 

2016:8) 

Åtgärden syftar till donatorer, alltså inte staten i sig utan inkluderar andra aktörer som kan 

bidra till teknisk rådgivning och finansiering i likhet med partnerskap punkt fjorton. Normen 

är alltså en kompromiss som sätter tryck på nationella donatorer att bidra till ungdomsledda 

organisationer och förespråkare. Dock kan det tolkas göra att staten inte måste bidra själva. 

JCIM ställningstagande: 

För att engagera unga i att skapa positiv förändring för samhället, har de som mål att arbeta 

med projekt som relaterar till stärkandet hos unga, miljö, världsfred och regionalt samarbete. 

(JCI Kaafu 2016c) Ställningstagandet anpassar normen eftersom målet syftar till att öka stödet 

för ungas engagemang. 

Norm om sammanhållning: 

… Uppmanar medlemsstaterna att engagera berörda lokala samhällen och icke-statliga aktörer i att 

utveckla strategier för att motverka den våldsamma extremistiska propagandan som kan uppmana 

till terroristhandlingar, ta itu med de villkor som bidrar till spridningen av våldsam extremism, 

vilket kan främja terrorism, bland annat genom bemyndiga ungdomar, familjer, kvinnor, religiösa, 

kulturella och utbildningsledare och alla andra berörda grupper av det civila samhället och anta 

skräddarsydda metoder för att motverka rekrytering till denna typ av våldsam extremism och 

främja social integration och sammanhållning…(UNSCR 2250:5) 

Nationell åtgärdspunkt: 

Staten bör hantera de sociala och kulturella hinder som förhindrar kvinnor att meningsfullt delta i 

samhället, särskilt hindra sexuellt våld. (UN Maldives 2016:8) 

Statens åtgärdspunkt mottar främst sista delen av den internationella normen, om social 

integration och sammanhållning. Fokus ligger på kvinnor och inte unga som målgrupp. 

Motstånd av normen sker genom lokal dominans i åtgärden. 
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JCIM ställningstaganden: 

De vill anordna internationella event för att öka påverkanskraften i samhället och stärka 

maldivisk ungdom i deras möjligheter till positiv förändring. De vill även öka ungas 

möjligheter inom militären, verka för nationella intressen hos unga och förebygga 

radikalisering. (JCI Maldiverna 2017; JCI Kaafu 2017b) 

Det första ställningstagandet kan tolkas vara en kompromiss, då målet är att engagera olika 

aktörer vid internationella event för att påverka samhället. Målet är även att stärka maldivisk 

ungdom till positiv förändring, något som kan tolkas vara att bemyndiga deras roll som 

aktörer. Vidare anpassas normen då de målsätter att förebygga radikalisering hos unga. 

5.2.5 Från internationell till nationell nivå - normens diffusion 

FN:s säkerhetsråd fungerar som ett internationellt instruerande organ och efter normen har 

konstruerats sänds den ut till medlemsstaterna. Norm diffusionen har varit positiv i 

Maldiverna eftersom de nationellt lanserat resolutionen. Som beskrivet i teorin kan 

framgångsrik presentation och mottagande av normen signalera bredare offentlig förståelse 

för de värderingar som uttrycks vilket skapar uppmärksamhet från andra aktörer grundat på ett 

delat intresse för normen. Detta syns tydligt i överföringen mellan internationellt och 

nationellt eftersom staten har mottagit normen samt att den diffuserats till lokal nivå. I mötet 

mellan det internationella och nationella, speglas det hur normen är “contested” eftersom den 

diskuterades på lanseringen mellan statliga, lokala och internationella representanter. Genom 

att göra en jämförelse av likheter och skillnader mellan åtgärdspunkterna från lanseringen av 

resolutionen och resolutionens grundkonstruktion, har det tydliggjorts hur normen 

manifesterats på nationell nivå och utfallet av norm diffusionen. 

En jämförelse av åtgärdspunkterna i relationen till de internationella normerna visar att staten 

har svarat på normens diffusion men också att det uppstått friktion i mötet mellan det globala 

och nationella. Dels har resultatet av norm diffusionen varit framförallt motstånd av normen, 

eftersom majoriteten av normerna domineras av en tydlig lokal tolkning utifrån nationella 

behov. Detta stämmer väl överens med teorin om att normer och intressen inte utesluter 

varandra, utan normer formas och förändras i linje med statliga intressen. De internationella 

normerna är också relativt övergripande men har ett tydligt fokus på fred, säkerhet och unga. 

Det har anpassats till att bli mer generella normer i den nationella kontexten, som oftast inte 

behandlar unga som målgrupp utan speglar samhället i stort. Dessutom är fokus på fred och 

motverkandet av våldsam extremism relativt lågt. Som beskrivet i den Maldiviska kontexten 

har landet stora problem med rekrytering av unga till våldsamma grupper. Det är därav 

förvånansvärt att staten inte uttrycker mer åtgärder relaterat till att motverka den typen av 

problem, annat än att de ska stötta individens frigörelse från våldsam extremism. Normerna 

har inte adopterats eller antagits fullt ut eftersom åtgärderna domineras av nationella intressen 

utan unga och fred i fokus. Genom att använda mer generella termer försvinner det centrala 

temat kring unga relaterat till fred och säkerhet. På så vis då saknas resolutionens kärna i viss 

mån. Genom formuleringen av normen i den nya nationella kontexten kan staten aktivt 

etablera länkar mellan existerande- och internationella normer. Lokalisering skapar enligt 

teorin, nya uppgifter och instrument som förändrar institutionell struktur men inte den 

kollektiva förståelsen av lämpligt beteende. I de anpassningar som görs av normerna syns 

lokaliseringsteorin tydligt. Det kan exemplifieras med att staten ska stärka unga fredsinitiativ 

och bygga rehabiliteringscenter. Då har de tagit delar av en norms kärna men inte förändrat 

den i grunden utan skapat nya nationella mål för att förändra institutionella strukturer. 
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Det är alltså en tudelad diffusion av normernas spridning, då staten delvis anpassar de 

internationella normerna men också bestrider dessa. Huruvida ett fortsatt generellt fokus på 

samhället kommer att fortsätta prägla statens mottagande av normen eller inte är osäkert, 

eftersom nästa steg i institutionaliseringen i form av en ny nationell policy inte har 

presenterats ännu. 

5.2.6 Norm diffusion från internationellt och nationellt till lokalt 

I mötet mellan den statens nationella tolkning och JCI Maldiverna syns flera tydliga 

skillnader i mottagandet av normen. I diffusionsprocessen blir utfallet för det mesta en 

anpassning av normen i organisationens mål. Majoriteten av målen relaterar till unga som 

målgrupp för normen och att de som mottagare ska leda förändringen, samt i hög utsträckning 

till fredsbevarande och byggandet av fred. Målen före resolutionen var ganska övergripande 

ställningstaganden såsom att utveckla ungas deltagande i det maldiviska samhället, men även 

att stärka unga ledare och dess positiva påverkan för förändring. JCIM relaterade även till 

ungas fredsdeltagande innan resolutionen. Dessa har dock specificerats ytterligare efter 

resolutionens uppkomst genom att JCIM har tagit tydligare ställning för de olika delar som 

återfinns i normerna. Det talar för att normen har mottagits och förändrats i policy på lokal 

nivå, eftersom normerna har specificerats och anpassats i JCIM:s ställningstaganden för unga, 

fred och säkerhet. Det tydliggörs även av att de tidigare siktade mycket på miljö och 

klimatarbete samt hälsorelaterade frågor, vilket har fått mindre utrymme nu. Vidare hade de 

generella uttryck för att engagera unga i policy på nationell nivå, något som efter resolutionen 

har kompletterats och anpassats med exempelvis regionalt samarbete. Dessa har vässats än 

mer även efter den nationella lanseringen. Som beskrivet av Acharya, kan norm mottagaren 

söka en förstärkning av sina existerande idéer och tankar utifrån att dessa anses vara 

otillräckliga. Det sker genom en lokaliseringsprocess som anpassar existerande idé och praxis 

med nya normer. Det kan öka deras legitimitet och stärka påverkanskraften. 

Ställningstagandena på den lokala nivån är inte lika de nationella åtgärdspunkterna. Mycket 

på grund av att JCIM fokuserar på unga som målgrupp men även unga relaterat till fred till 

skillnad från statens mer övergripande och generaliserande åtgärdspunkter. Vidare har JCIM 

svarat på normen om dialog, som behandlar vikten av dialog för att främja fred och tolerans, 

med flera punkter. Där har staten inte en enda åtgärdspunkt som kan tolkas manifestera 

normen, vilket också tolkas som att staten avvisar den normen. JCIM:s ställningstaganden 

fokuseras även på att unga ska inkluderas policy men också i utformandet av policy, det syns 

inte lika tydligt i de nationella åtgärderna. 

5.2.7 Avslutande reflektioner 

Utifrån analysen av materialet är det tydligt att JCIM anpassar normerna mer än på statlig 

nivå, då staten i högre utsträckning manifesterat ett motstånd av normerna. Normens diffusion 

och utveckling skiljer sig därmed åt på nationell och lokal nivå. Följaktligen gör det även att 

diffusionen från nationell nivå till lokal nivå har avvisats i hög grad eftersom utfallet på lokal 

nivå manifesterar normens grundkonstruktion. Samtidigt har de ställningstaganden som JCIM 

manifesterat tydligt breddats ännu mer efter att staten nationellt lanserat normen. Det kan 

även länkas till vad som leder till framgång för diffusion av normer. Som beskrivet i teorin 

beror det delvis på hur sändaren presenterar normen men också att framgångsrik presentation 

signalerar bredare offentlig förståelse för de värderingar som uttrycks. I Maldiverna tycks det 
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vara så att statens lansering av normerna har bidragit till att öka medvetenheten kring dessa 

och det har i sin tur bidragit till att JCIM manifesterat normen i sina ställningstaganden. 

Som beskrivet i teorin diffuseras normen dels från statlig nivå men även från internationell 

nivå till det lokala planet. Det gör även att det blir två svar på normens diffusion. Det kan 

skapa en “boomerang” effekt på den nationella nivån, utifrån att det lokala utfallet är mer likt 

den internationella nivån. Eftersom ställningstagandena på den lokala nivån är mer lika 

normens grundkonstruktion, än de nationella åtgärdspunkterna kan det, som beskrivet i teorin, 

göra att JCIM tillsammans med internationella aktörer kan skapa en “boomerang” effekt på 

staten. Det sker genom att utöva ett tryck för ytterligare reformer som går i enlighet med 

normen. 
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6 Slutsats 

I resultatet och analysen tydliggjordes hur de internationella normerna om ungas inkludering, 

fred och säkerhet utifrån FN:s Säkerhetsrådsresolution 2250, mottagits samt förändrats i 

policy på nationell och lokal nivå i Maldiverna. På den nationella nivån har normerna till stor 

del mötts av motstånd och dominerats av statliga intressen samt existerande normer. De 

internationella normerna har förändrats mer på nationell nivå, eftersom i mottagandet har 

staten skrivit åtgärdspunkter som domineras av nationella intressen samt plockat ut specifika 

delar ur normerna istället för att brett anta dessa. Åtgärdspunkterna har dock breddats 

eftersom de i ökad omfattning inkluderar ungas deltagande i samhällsutvecklingen, men 

samtidigt kvarstår fokus på samhället i stort. Det skildras genom att sakna unga som specifik 

målgrupp i flera av åtgärdspunkterna, dessutom saknas ofta kopplingen till fred. På den lokala 

nivån har diffusionen av normerna skett i två led, dels från den nationella nivån men även från 

den internationella nivån. Här har normerna i högre utsträckning förändrats samt förändrat 

ställningstaganden som är mer i linje med resolutionens fokus på unga, fred och säkerhet. 

Organisationen har även manifesterat större delar från normerna än på nationell nivå, det har 

gjorts utan att ändra lika mycket i normernas grundkonstruktion som på nationell nivå. JCI 

Maldiverna har inte mottagit den nationella normens diffusion i lika hög grad eftersom deras 

ställningstaganden är mer lika normernas grundkonstruktion än de nationella 

åtgärdspunkterna. Därutöver har man på lokal nivå manifesterat fler och anpassat större delar 

från de internationella normerna än på nationell nivå, vilket tydliggör att normerna förändras 

olika mycket på de olika nivåerna. 

Det speglar därmed flera dimensioner av friktion mellan det internationella, nationella och 

lokala där de internationella normerna mottas på olika sätt på olika nivåer. Dock är det tydligt 

att normen har mottagits på både nationell och lokal nivå men förändringen av normen skiljer 

sig åt. På båda nivåerna har normerna anpassats olika mycket efter lokala behov och intressen 

i enlighet med teorin om ”friction” och ”localization”, vilket tydliggör att det finns en 

förändringsprocess i normens innehåll när den diffuseras till nationell och lokal nivå. 

Resultatet av studien visar hur en säkerhetsrådsresolution skapar skillnad i policys utformning 

samt förändras i grundkonstruktionen i mötet med verkligheten. Det kan användas för vidare 

forskning om hur internationella normer ska utformas för att i så hög utsträckning som möjligt 

kunna spridas i verklighetens komplexitet. 
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8 Appendix  

8.1 Teoretisk analysmodell  
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8.2 Analysfrågor: 

 Har normen mottagits? 

 

 Vilken/vilka internationella normer från FN:s säkerhetsrådsresolution 

2250, manifesteras i ställningstagandet? 

 

 Vilket utfall blir det i ställningstagandet, i förhållande till normen? 

 

 Hur förändras den internationella normen när den mottas i 

ställningstagandet? 

 

 Hur återspeglas unga?  

 

 Vilken är målgruppen för ställningstagandet? 


