
Umeå	  universitet,	  statsvetenskapliga	  institutionen	  	  

	   1	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

Hur positioneras kvinnor i konflikt? 
En kritisk diskursanalys av FN:s resolution 1325   

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Uppsats	  för	  C-‐seminariet	  i	  statsvetenskap	  	  

Umeå	  Universitet	  VT19	  

Hanna Liljegren  

 



Umeå	  universitet,	  statsvetenskapliga	  institutionen	  	  

	   2	  

 

Abstract  

How is women positioned in conflict?  

A critical discourse analysis of UN resolution 1325 

 

UN resolution 1325 was adopted in the year of 2000 with the purpose to raise 

awareness regarding the impact that armed conflict has on women and the importance 

of their participation in conflict resolution and peace-building operations. This thesis 

aims to analyze UN resolution 1325 and deconstruct the language in it in order to 

make visible how power structures affect women. Furthermore, with postcolonial 

feministic theory, this thesis examines the colonial power structures that are 

maintained within the resolution.   

 

Using a modified version of Norman Fairclough’s critical discourse analysis (CDA), 

this study examines which subject positions are given to women within the realm of 

the resolution and furthermore how it affects their agency. This paper has framed 

three subject positions that make available; women as victims, women as or with 

children and women as a means for peace. The result show that these affect women's 

political agency as they are reduced to homogeneous oppressed, as peaceful by nature 

and as non-political beings, which partly upholds colonial power structures and partly 

consolidates female gender roles. 
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1.	  Inledning	  	  
Förenta Nationens ”Decade for Women” (1976 – 1985) anses vara starten för att 

globala jämställdhetsfrågor ges utrymme inom ramen för internationella institutioners 

dagordning (Caglar et al, 2013). FN:s arbete för jämställdhet styrs av flertalet 

dokument. Kvinnokonventionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som 

syftar till att lyfta kvinnors rätt till utbildning, medborgarskap, kropp och hälsa. I 

oktober 2000 antogs FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (härefter resolution 1325) 

om kvinnor, fred och säkerhet vilket sågs som en milstolpe för att öka medvetenhet 

angående den inverkan som väpnade konflikter har på kvinnor och vikten av deras 

deltagande i konfliktlösning och fredsbyggande (United Nations Security Council 

2000). Resolutionen är unik i sitt slag i och med att den fastslår att väpnade konflikter 

påverkar kvinnor på andra sätt än män och bekräftar ett behov av att öka kvinnors roll 

i beslutsfattandet när det kommer till konfliktförebyggande och konfliktlösning. 

Resolutionen kräver att säkerhetsrådet engagerar sig i jämställdhetsintegrering i hela 

sitt arbete. Den prioriterar vidare kvinnors rättigheter genom att markera deras 

inverkan på varaktig fred och säkerhet – en inverkan som antas vara positiv (Hudson 

2010, 44).  

 

Tidigare forskning som gjorts på resolution 1325 behandlar till stor del resolutionens 

implementering och vilka hinder som står i vägen för verkställande. Laura Shepherd 

är en forskare som med en diskursiv ansats undersökt resolution 1325. Hennes studier 

har granskat hur könsbaserat våld inom ramen för internationell säkerhet är 

konstituerat inom FN, med fokus på resolution 1325 (Shepherd 2008). I hennes 

forskning har hon, ur ett feministisk poststrukturellt perspektiv, byggt ett ramverk på 

diskurser om könsbaserat våld, sexuellt våld, genus och fredsprocesser med egen 

empirisk undersökning och har med det visat på hur ledande diskurser inom 

resolutionen har lett till misslyckande vid implementering. 

 

I och med ovannämnda anser jag finna en lucka i forskningen vad gäller resolution 

1325. En stor del av forskningen har centrerats till dess implementering där 

resolutionens diskurs har satts in i sociala sammanhang för att undersöka vilken 

påverkan den har på det sociala. Jag ämnar, genom en kritisk diskursanalys, att 

undersöka vilka subjektspositioner som görs tillgängliga för kvinnor och om 
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resolutionen kan anses upprätthålla koloniala maktstrukturer. För att på bästa sätt ta 

reda på detta kommer uppsatsen att utgå från postkolonial feministisk teori och 

således beakta medvetenhet om att kön inte verkar oberoende av andra former av 

maktstrukturer, utan utgörs även av ras, sexualitet, klass och andra maktförhållanden. 

Valet av teori grundar sig i att den möjliggör att hänsyn tas till flera överlappande 

maktförhållanden som kan göras synliga i resolutionen. Detta medför även ett bredare 

förhållningsätt vad gäller att undersöka om och i sådana fall hur handlingsutrymmet 

påverkas av dessa maktrelationer.  

1.1	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  

Denna uppsats syftar till att göra en kritisk diskursanalys av resolution 1325 och 

dekonstruera språket i den för att synliggöra hur maktstrukturer påverkar kvinnor 

samt för att studera vilka subjektspositioner de ges och hur det påverkar deras 

handlingsutrymme. Studien avser att besvara följande frågeställningar:   

 

 

• Vilka subjektspositioner går att urskilja i resolution 1325?  

• Påverkar dessa kvinnors handlingsutrymme och i sådana fall hur?  

• Upprätthåller resolution 1325 koloniala maktstrukturer och i sådana fall hur?  

 

1.2	  Disposition	  	  	  

Härnäst följer ett teoriavsnitt där tidigare forskning och postkolonial feministisk teori 

presenteras och utgör ramverket för uppsatsen. I det tredje kapitlet introduceras 

kritisk diskursanalys och Norman Faircloughs tredimensionella modell vilken har 

använts som metod för analys i uppsatsen. Det fjärde kapitlet behandlar hur analysen 

har skett i enlighet med ovannämnda modell och postkolonial feministisk teori. 

Denna analys sammanställs i efterföljande avsnitt avslutande diskussion.  
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2.	  Teori	  
Nedan följer det teoretiska ramverket för den här uppsatsen vilket baseras på flera 

byggstenar, däribland postkolonial feminism, kvinnor i konflikt, genus och 

jämställdhetsintegrering. Detta grundas på delvis teoretiska antaganden, delvis 

tidigare forskning.  

2.1	  Feminism	  och	  jämställdhetsintegrering	  	  

Någon enhetlig definition på feminism finns inte då det existerar flera inriktningar på 

feminism. Det som genomsyrar den feministiska teoribildningen som helhet inom 

studier av världspolitik är den delade synen på en förekommande könshierarki vilken 

det internationella systemet utgörs av (Sjoberg 2009, 189). Feministiska forskare har 

genom åren uttalat kritik av den manliga norm som genomsyrar samhällets 

maktstrukturer och visat på hur denna norm styrt dels materiella levnadsvillkor dels 

historiska berättelser. Denna idé har lett till att det har blivit en viktig uppgift för 

feministiska forskare att problematisera könets betydelse för skapandet av 

subjektspositioner (De los Reyes 2011, 17-18). 

 

Uttrycket jämställdhetsintegrering har blivit ett mantra i internationella institutioner 

som ett tillvägagångssätt att möta ojämlikhet mellan kvinnor och män. Termens kraft 

härstammar från dess kontrast till könsdiskriminering. Tanken bakom 

jämställdhetsintegrering är att frågor om kön måste tas på allvar inom centrala, 

vanliga institutionella aktiviteter och inte lämnas i ett marginaliserat, perifert 

bakvatten av kvinnliga organisationer. Feministiska kritiker av det internationella 

systemet för mänskliga rättigheter hävdade i början av 1990-talet att det hade blivit 

en struktur för att skydda mäns rättigheter och att de normer och institutioner som 

utformades var snedvridna och gav företräde för mäns liv (Rebecca Cook 1994, 59). 

Icke statliga organisationer dokumenterade utöver detta brister med arbetet vad gäller 

kvinnors rättigheter. (Amnesty International, Human Rights are Women’s rights) 

Med anledning av denna utveckling antog den andra världskonferensen om mänskliga 

rättigheter 1993 att kvinnors mänskliga rättigheter skulle utgöra ”en integrerad del av 

FN:s aktiviteter för mänskliga rättigheter” (Vienna Declaration and Programme of 

Action: Note by the Secretariat, World Conference on Human Rights, Part I: 18, U.N. 

Doc; se även Part II, 37). Detta åtagande omvandlades sedan till uttryckssättet 
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jämställdhetsintegration vid Peking-konferensen (Beijing Declaration and Platform 

for Action, 9). 

 

Olympe de Gouges identifierade under 1700-talet paradoxen av feminism; huruvida 

kvinnors rättigheter bäst skyddas genom allmänna normer eller genom specifika 

normer som enbart gäller kvinnor (Cole 2011, 17). Detta dilemma genomtränger 

moderna internationella institutioner vad gäller kvinnors ojämlika position; försök att 

förbättra kvinnors liv genom allmänna normer och lagar kan ha som effekt att 

kvinnors specifika behov skjuts undan för vad som anses vara mer brådskande 

globala problem. 

 

Från litteratur på detta ämne kommer jag främst att ta med mig innebörden av 

jämställdhetsintegrering och huruvida det används i resolution 1325 samt vilka 

effekter det kan tänkas få. Olympe de Gouges identifierade paradox kommer också 

att tas med i analysen.   

2.2	  Kvinnor	  och	  konflikt	  	  	  

Begreppet genus likställs många gånger med kön, vilket är en felbedömning som 

resulterar i en för begränsad bild av dess betydelse och dess implikationer. Peterson 

och Runyan klargör i Global Gender Issues in the New Millennium (2010) att genus 

redogör för socialt inlärda beteenden, handlingar och föreställningar som förknippas 

med och separeras genom attribuerade könsroller av femininet och maskulinitet 

(Peterson & Runyan 2010, 2). Sociala konstruktioner av femininitet och maskulinitet 

bör ses som föreliggandet av ett relationellt förhållande mellan varandra, där den 

dikotomiska och hierarkiska relationen kommer till uttryck i maktprojektioner och 

olika typer av ojämställdhet. Genusanalys bidrar till att synliggöra på vilket sätt olika 

människor positioneras eller positionerar sig själv inom sociala strukturer. Genus kan 

därför inte reduceras till att enbart behandla kön, än mindre enbart beakta kvinnor – 

utan ses som en social konstruktion vilken demonstrerar den hierarkiska relationen 

mellan konstruktioner av femininitet och maskulinitet (Peterson & Runyan 2010, 12, 

60).  

 



Umeå	  universitet,	  statsvetenskapliga	  institutionen	  	  

	   8	  

Enligt många forskare står genus i relation till konflikt. Konflikters art och inverkan 

är könsbaserade, vilket indikeras av aktörerna framförallt är män och kvinnor 

positioneras främst som krigsoffer. Goldstein (2001) menar att väpnade konflikter är 

konstruerad på basis av genus, närmare bestämt av maskulinitet där seger är bevis på 

manlig identitet. Femininitet inom ramen för väpnade konflikter är konstruerat för att 

stärka konstruktionen av män som krigare genom roller som stödjer detta, exempelvis 

sjuksköterskor, fredsmäklare och anti-krigs-aktörer. Utöver detta definieras kvinnor 

ofta utifrån biologi som föremål för moderskap, inte som sociala subjekt med egna 

rättigheter (Puechguirbal 2010, 177). Charli Carpenter menar att kvinnor traditionellt 

har varit förknippade med barnuppfödning och de speciella skydd som har tillkommit 

kvinnor enligt internationell humanitär rätt har historiskt sett endast tagit hänsyn till 

deras specifika behov som mammor snarare än de sårbarheter de står inför som ett 

resultat av könshierarkier som förekommer i samhället före och under väpnad 

konflikt (Carpenter 2006, 31).  

 

Feminister som Collins (2000) hävdar att kvinnors upplevelse av ojämlikhet är 

relaterade till rasism, etnicitet och klass. Under senare år har vissa feminister, 

framförallt postmoderna feminister, hävdat att könsrollerna, vilka är socialt 

konstruerade för att skapa ojämlik status för kvinnor, går igenom förändringar inom 

ramen för väpnade konflikter och naturkatastrofer (Freedman, 2002). Det finns 

många olika infallsvinklar på kvinnor och deras roll i konflikt. Boutas och Frerks 

(2002) studie om kvinnors roller i konfliktsammanhang beskriver sju olika sociala 

roller som kvinnor har i tider av väpnade konflikter; 1) kvinnor som offer för sexuella 

övergrepp, 2) kvinnor som direkt eller indirekt stridande, 3) kvinnor inom NGOs som 

arbetar för att bekämpa konflikter, 4) kvinnor i formell fredspolitik som deltar i 

fredsförhandlingar och tecknar avtal, 5) kvinnor som överlevande aktörer som 

anpassar sina befintliga roller och aktiviteter inom ramen för konflikt, 6) kvinnor som 

”head of household” vilken roll de tar i männens frånvaro och 7) kvinnor och de 

sysselsättningsmöjligheter vilka existerar under tiden för konflikt.  

 

Från denna del kommer främst resonemang om genus och definitioner på kvinna att 

tas i anspråk. Eftersom genus ofta antas vara synonymt med kvinnor och kvinnor har 

behov av specifika program för att integrera dem i den politiska sfären som en följd 

av deras brist på tidigare formell politisk verksamhet, kommer fonder och stöd för 
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jämställdhetsintegrering sannolikt att vara begränsade. Begreppet “integrera genus” 

utelämnar ett erkännande att politiken och handlingsplanerna i sin tur är 

könsbestämd. Att kvinnor ofta får definitioner som positionerar dem som offer står i 

relation till biologi och deras position som mödrar, vilket också kommer att beaktas i 

analysen.  

2.3	  Tidigare	  forskning	  om	  resolution	  1325	  	  	  

Resolutionens diskurs kan anses påverka kvinnors politiska handlingsutrymme på 

både global och nationell nivå, i och med att stater implementerar innehållet. 

(Puechguirbal 2010, 181). Tidigare forskning som gjorts på den specifika resolution 

som den här uppsatsen fokuserar på behandlar till stor del resolutionens 

implementering och vilka hinder som står i vägen för verkställande. Fokus i 

forskningen har med andra ord legat i att studera effekterna av resolutionen och 

vidare kvinnors delaktighet i fredsprocesser (Ellerby 2013, Olsson and Gizelis 2014). 

Det diskursiva bidragandet har främst behandlat hur genus uttrycks och förstås inom 

ramen för FN, där forskningsfokus varit bland annat resolution 1325 (Jenichen & 

schneiker 2018, Jansson & Eduards 2016, Puechguirbal 2010).  

 

Laura Shepherd har också ett diskursivt angreppsätt i sina studier av resolutionen, 

med utgångspunkt i poststrukturell feministisk teori. Hennes studier lägger fokus på 

hur resolutionens utformning synliggör institutionell makt och auktoritet. Genom 

diskursiva analyser har hon undersökt hur diskurser av internationell säkerhet och 

genusbaserat våld är beskaffade och med vilken effekt (Shepherd 2008, 160). Hon 

analyserar på vilka sätt resolutionens diskursiva konstruktion har haft inflytande över 

dess implementation och kommer fram till hur, som ett resultat av detta, spänningar 

och bristande följdriktigheter i sin konstruktion har bidragit till misslyckanden 

(Shepherd 2008).  

 

Kopplat till avsnitten ovan kan man med grund i den tidigare forskningen anse att FN 

upprätthåller bilden av ”kvinnor i konflikt” i och med att de 1) görs till föremål med 

särskilda behov, 2) nämns ihop med barn eller flickor och 3) anses ha en fredlig 

ställning med incitament att bibehålla fred (UNSCR 1325), vilket alla är delar som 

analysen kommer att behandla.  
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2.4	  Postkolonial	  feminism	  	  

Postkolonial feministisk teori utvecklades främst av postkoloniala teoretiker vilka 

arbetar med att utvärdera hur olika koloniala relationer under 1800-talet har påverkat 

hur kulturer ser sig själva. Denna typ av feminism främjar en bredare syn på de 

komplexa lagren av förtryck som existerar i samhällen. Den växte fram som en kritik 

av både västerländsk feminism och postkolonial teori, men har utvecklats till att bli 

en växande analysmetod för att adressera nyckelproblem inom de båda 

inriktningarna. Till skillnad från den vanliga postkoloniala teorin, som fokuserar på 

de långvariga effekter som kolonialismen har haft på de nuvarande ekonomiska och 

politiska institutionerna i länder, är postkoloniala feministteoretiker intresserade av 

att analysera varför postkolonial teori misslyckas med att ta itu med frågor om kön.  

En dominerande kritik som uppstått av olika feminister är att kvinnor, deras behov 

och önskningar regelbundet har blivit essentialiserade av nordliga (vita) feminister. 

Mest inflytelserik är Chandra Mohantys arbete Under Western Eyes: Feminist 

Scholarship and Colonial Discourses (1988), som har beskrivits som "en förödande 

kritik av den västerländska feminismens politiska projekt" (McEwan, 2001, 57). 

 

Mohanty uttrycker i ovannämnda kritik att kvinnor i utvecklingsländer har utsatts för 

diskurser som positionerat dem som ”maktlösa” eller som ”offer” vilket inte behöver 

vara en korrekt representation av verkligheten (1988, 61). Vidare betonar hon 

problematiken med namngivning av geografiska områden som "tredje" eller "första" 

värld, eftersom sådana uttryck i sig är homogeniserande och generaliserande. Hon 

argumenterar för att de upprätthåller idéer och normer relaterade till bland annat 

kultur och ideologi, men att "tredje världen" är den lämpligaste termen tillgänglig 

(Mohanty 1984, 354). Alla kvinnor delar inte i samma kamp, alla kvinnor anser sig 

inte vara förtryckta och all förtryck av kvinnor orsakas inte av samma saker utan det 

är kontextuellt, kulturellt och historiskt bundet (Mohanty 1984, 338-340). Problemet 

med att analysera kvinnor som en enda kategori är att det refererar till antagandet om 

att alla kvinnor, oavsett klass, etnicitet och kulturell kontext, lider av samma typ av 

manlig dominans, vilket stärker bilden av kvinnor som offer (Mohanty 1988, 65). Det 

kan också upprätthålla ojämlikheter bland kvinnor, och därigenom skapa andra 

maktförhållanden mellan två grupper. Till exempel har västerländska kvinnor ett 

socialt privilegium vad gäller jämställdhet jämfört med kvinnor på annat håll. De kan 

därför inte vara lämpliga att representera mindre privilegierade kvinnor på grund av 
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deras antagna oerfarna historiska och sociala aspekter av andra kulturer än deras egna 

(Mohanty 1984, 337-338). Ytterligare måste våld mot kvinnor analyseras inom sitt 

samhälleliga sammanhang för att förstås och på så sätt kunna motverkas (Mohanty 

1984, 68). 

 

Hegemoni är ett begrepp myntat av den marxistiske filosofen Antonio Gramsci som 

talade om kulturell hegemoni, vilket innebär en undermedveten dominans (Santucci, 

2010, 153). Det finns fler etablerade figureringar av hegemoni. Mohantys syn på 

hegemoni är att västerländsk feminism ses som normen och att kvinnor från tredje 

världen ses som offer och som maktlösa över sin egen situation. Detta menar hon är 

ett utryck för att bibehålla en maktposition över dessa kvinnor (Mohanty 2003, 23, 33 

– 42). Hegemonisk maskulinitet förstås som de handlingsmönster som tillåter fortsatt 

manlig dominans över kvinnor (Connell 1995, 832). Internationella institutioner 

genomsyras av hegemonisk maskulinitet därför att män är och har historiskt sett varit 

dominerande inom dem, vilket har lett till att maskulinitet har blivit normen (Connell 

1995, 83). 

 

Sammanfattningsvis har feminismen kritiserats för att det saknas en postkolonial 

analys, för att bortse från ras och för att förstärka koloniala maktstrukturer. Det är 

uppenbart att könsbestämda och koloniala strukturer är knutna till varandra och måste 

båda beaktas. Vi vet också att koloniala strukturer kvarstår, inte minst i 

beslutsfattandet. I analysen kommer Mohantys forskning att beaktas, samt hennes syn 

på hegemoni. Detta för att försöka synliggöra vilka strukturer som ligger inbäddade i 

resolutionen och söka svar på min tredje frågeställning om resolutionen upprätthåller 

koloniala maktstrukturer. Jag kommer även att ta med mig resonemang om att 

kvinnor inte kan skrivas in i en homogeniserande och generaliserande grupp samt 

antaganden om att internationella institutioner genomsyras av hegemonisk 

maskulinitet.  

2.5	  Diskursteori	  	  

Diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, 7). Man menar alltså att synen på verkligheten skapas 

genom språket vilket är strukturerat enligt vissa mönster och att den existerande 
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världen får betydelse genom språket (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 15). 

Diskursanalys är analysen av sådana mönster och har sin förekomst i konstruktivism 

vilken innebär en ontologisk utgångspunkt om att verkligheten skapas i det sociala. 

Som följer ses verkligheten som en kontextbunden social konstruktion där kunskap 

och makt är ett resultat av sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips 2002, 9). I 

diskursanalys är metod och teori sammankopplade. Diskursteori har flera ingångar 

men håller gemensamt att språket fungerar som verklighetsskapande i och med att de 

språk och diskurser som tillämpas har olika värdeladdning, vilket i sig bildar 

sammanhang och meningsskapande (Bergström och Boréus, 2012, 353). Detta 

antagande kan kopplas samman med Mohantys kritik av den eurocentriska 

epistemologiska utgångspunkten där hon menar att den västerländska beskrivningen 

av tredje världens kvinnor har missat att ta med lokala perspektiv och erfarenheter i 

beaktning och gått i riktning mot att beskriva kvinnor som en homogen grupp 

(Mohanty, 2003, 22, 30). Fokus inom en diskursanalys behandlar inte fysisk 

maktutövning, utan makt över språk och tanke. Makt ses som relationell på så sätt att 

idéer och aktörer får sin position i en hierarkisk social ordning i relation till andra 

aktörer och idéer (Boréus 1994, 19). 

 

Även om det finns många olika tillvägagångssätt för diskursanalys karakteriserar 

vissa vanliga socialkonstruktivistiska antaganden att de flesta grundar sig i liknande 

analysmetod. För det första är det kritiska mot vad som antas vara kunskap. Den 

kunskap vi har om världen är en produkt av diskurser på så sätt att det är skapat av 

vårt egna sätt att representera den. Därför bör dessa representationer inte förstås som 

en objektiv verklighet. För det andra är vår kunskap om världen och reproduktionen 

av denna kunskap beroende av historisk och kulturell kontext vilket också betyder att 

våra förståelser om världen inte är statiska, utan kan förändras. Kunskap skapas 

genom interaktion mellan människor genom historien, delvis genom diskurs. I den 

meningen är denna metod anti-essentiell, vilket betyder att när den sociala världen 

produceras genom social interaktion, är dess karaktär inte given eller bestämd av yttre 

förhållanden och att människor inte har en uppsättning fasta och autentiska 

egenskaper eller essenser. För det tredje finns det en koppling mellan kunskap och 

sociala processer och det är genom kommunikation bildar vi gemensamma förståelser 

av världen, vilka accepteras som kunskap (Jørgensen och Phillips, 2002, 5).  
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3.	  Metod	  	  
Denna uppsats kan beskrivas som en kvalitativ textanalys vilket visar sig lämplig 

därför att syftet är att eftersöka dolda delar i innehållet i resolution 1325. Kvalitativ 

textanalys utgår från att mening är social eller intersubjektiv, alltså, fenomen och 

aktörer ges mening i en social kontext (Esaiasson et al. 2017, 211).  Denna uppsats 

kan beskrivas som en kritisk textanalys vilken har en maktanalytisk ansats. 

Gemensamt för många kritiska analyser är att normalt sett ta avstamp i idéer, språk, 

diskurser eller ideologiers makt att sätta termer för vad som är troligt att tänka och 

sedan också göra. Syftet är alltså att synliggöra att idé eller mening som verkar 

naturlig eller sann i själva verket är en produkt av mänsklig tolkning (Esaiasson et al. 

2017, 211).  

 

Härnäst kommer en presentation av kritisk diskursanalys, vilket är den metod som 

kommer att ligga till grund för förevarande uppsats. Sedan kommer jag i på metoden 

för analys vilken kommer att utgå från Norman Faircloughs tredimensionella 

analysmodell. Den kommer dock inte att användas i sin helhet utan en del 

metodologiska avgränsningar har skett, vilka jag kommer att visa på i anslutning till 

presentationen av modellen. 

3.1	  Kritisk	  diskursanalys	  	  

 

”Critical discourse analysis is an instrument whose purpose is to explore veiled 

power structures” (Wodak 1996, 16). 

 

Den metod som används för denna uppsats är kritisk diskursanalys (CDA).  CDA 

utvecklades på 1980-talet och kan placeras inom den andra generationens 

diskursanalys och metoden avser granska förhållanden mellan diskursiva praktiker 

och sociala praktiker (Boréus & Seiler Brylla 2018, 306). Diskurs inom den kritiska 

diskursanalysen är inte bara konstituerande utan även konstituerad. Med detta menar 

man att diskurs är en form av social praktik som både reproducerar och förändrar 

kunskap, sociala relationer, identiteter och maktrelationer, och samtidigt formas av 

andra sociala praktiker och strukturer (Winther Jörgensen & Phillips 2002, 61). Det 

huvudsakliga målet med CDA är att kartlägga förhållandena mellan språkbruk och 
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social praktik där fokus är på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den 

sociala ordningen och social förändring. Detta undersöks genom att analysera de 

konkreta fallen av språkbruk eller den kommunikativa händelse som fungerar som en 

form av social praktik genom att den reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen. 

Det betyder att varje kommunikativ händelse formar och formas av den bredare 

sociala praktiken (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 76). CDA betonar särskilt 

förhållandet till makt där ideologi är centralt både vad gäller utformande och 

upprätthållande av diskurser. Detta hjälper att kartlägga hur diskurser används i 

sociala interaktioner samt för att synliggöra relationen mellan olika maktförhållanden 

för att sedan kunna peka ut ojämlikheter i maktfördelning (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000, 80). 

 

En av de mest tongivande inom CDA är Norman Fairclough och han har utvecklat ett 

ramverk för analys vilken är textorienterad och förbinds i en tredimensionell modell 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, 76). Hans angreppssätt tar avstamp i att 

diskurser är både konstituerande och konstituerad vilket menas att diskurser influeras 

av sådant som inte är uttalat. Detta är vitalt i förståelse om hur diskursiv praktik och 

social praktik härrör varandra. Förhållandet mellan diskurser och det sociala påverkar 

varandra och kortfattat kan man säga att metoden undersöker relationen mellan 

kommunikativa händelser och samhällsfenomen och dess förhållande till makt. Enligt 

Fairclough har diskurser tre funktioner; en innehållsmässig funktion (text och 

struktur), en relationsmässig funktion (processer relaterade till textproduktion och 

textkonsumtion) och en identitetsmässig funktion (text i förhållande till sociala 

sammanhang). Dessa tre dimensioner utgör Faircloughs tredimensionella modell 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000, 68-70). 

 

Syftet med denna uppsats är att granska subjektspositioner och metoden som kommer 

att användas kommer att grunda sig på Faircloughs modell, men inte följas helt. En 

redogörelse av Faircloughs modell kommer att presenteras, samt hur modellen är 

modifierad och anpassad till den här uppsatsen. 
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3.2	  Subjektspositioner	  

Inom diskursanalys poängterar man att subjekt inte existerar oberoende av rådande 

diskurser och uppfattning om identitet formas av de subjektspositioner som de 

rådande diskurserna tillhandahåller (Bergström & Ekström 2012, 264) Hur en aktör 

konstrueras beror på dennes ställning i diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 

1999, 43). Inom studerandet av texter utgör dekonstruktion en användbar metod inom 

feministisk teori. Annica Kronsell menar att metoden är hjälpsam vad gäller att 

synliggöra omedvetna dikotomier baserade på genus, stereotyper och praktiker 

(Kronsell 2006, 109). Den relationella makten skapas i dikotomier vilket innebär att 

för att skapa ett vi måste ett avgränsat dem finnas (Mouffe 2008, 23). 

Subjektspositioner både möjliggör och begränsar människors handlingar. Genom att 

identifiera de bestämningar som subjektspositionerna ges vinner man kunskap om 

den aktuella diskursen och de handlingsalternativ som denna påbjuder (Bergström & 

Ekström 2012, 264-266). Detta skapar i sin tur förväntningar om hur man ska bete sig 

utifrån vilken subjektsposition man har. Exempelvis förväntas du att bete dig på ett 

visst sätt inom ramen av subjektspositionen våldsoffer, och gör du inte det kan en 

effekt vara att de rättsliga åtgärderna begränsas. Diskursanalys syftar alltså till att 

identifiera vad denna subjektsposition leder till. Genom att analysera hur en 

majoritetsgrupp framställer en minoritetsgrupp kan man även studera 

majoritetsgruppens självrepresentation och vilka subjektspositioner de direkt eller 

indirekt tillskriver sig själva – vilket i sin tur påverkar de båda gruppernas 

handlingsutrymme (Bergström & Ekström 2012, 282).  

3.3	  Faircloughs	  tredimensionella	  modell	  

Analysen av hur diskurser brukas bör enligt Fairclough utgå från två dimensioner: 

Den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen 

består av tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik och det är dessa 

dimensioner som utgör hans analysmodell. Den kan exemplifieras som en cirkel där 

textanalysen utgör den centrala punkten. Kring denna byggs en analys av den 

diskursiva praktiken inom vilken texten är producerad och konsumerad. Faircloughs 

modell innehåller också en social praktik vilken innebär att tolkningar av materialet 

genom de två första stegen – text och diskursiv praktik – ämnas sättas in i sitt sociala 
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sammanhang med hjälp av den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2002, 

86).  

 

Textanalysen i analysmodellen fokuserar på formella drag samt på lingvistiska 

strukturer i texten, tillexempel hur ordval och grammatik påverkar utformningen av 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 67-69). Denna del av analysen 

kommer inte att betrakta grammatiska detaljer i resolution 1325 utan övergripande 

ordval och citat som är beskrivande inom samma tema kommer att granskas för att 

leta efter identitetsskapande subjektspositioner för att ta reda på hur kvinnor 

positioneras. I och med att texter också brukas för att studera relationer mellan 

aktörer eller fenomen utanför texterna får texter samhällsvetenskaplig relevans 

(Bergström & Boréus, 2005, 15). 

 

Analys av dimensionen diskursiv praktik fokuserar på hur textförfattare bygger på 

existerande diskurser för att producera en text samt på hur textmottagare använder 

föreliggande diskurser när texten tolkas. Utöver intertextualiteten menar Fairclough 

att analys av diskursiv praktik bör inbegripa fokus på texternas sammanhang eller 

”coherence”, alltså hur texter tolkas utifrån konstruktion och om dessa tolkningar i 

sig är heterogena eller homogena. Med detta menas om flera tolkningar kan göras 

eller inte. Nyss nämnda, tillsammans med huruvida olika motstånd texten kan möta 

beroende på vem som tolkar den berör textkonsumtion (Fairclough 1992, 233). 

 

Analysen av social praktik ska innehålla resonemang huruvida den befintliga 

diskursordningen reproduceras eller förändras av den diskursiva praktiken samt vilka 

konsekvenser detta har för den sociala praktiken. Den sociala praktiken hänger på det 

här sättet ihop med den diskursiva praktiken i och med att en diskurs ges betydelse i 

hur den formuleras och uttrycks inom det sociala och kan där förändra eller bibehålla 

diskursordningen. (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 69, 86-87) Den sociala 

praktiken kommer inte att inkluderas i analysen i och med begränsning vad gäller 

både tid och utrymme. De diskurser som uttrycks i resolutionen skulle kunna tänkas 

jämföras med nationella handlingsplaner för att undersöka hur diskurserna i 

resolutionen har fått spridning. Fokus kommer dock att läggas på resolutionens 

innehåll och undersöka vilka subjektspositioner som finns inbäddade. Den sociala 

praktiken kan anses kortfattat behandlas i analysen av den diskursiva praktiken och 
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det textuella i och med att jag går in på vad diskurserna i resolutionen kan tänkas 

innebära för den sociala sfären genom att titta på vilket handlingsutrymme som ges i 

förhållande till dessa, men som sagt, kommer den sociala praktiken inte att beröras på 

detaljnivå i enlighet med Faircloughs analysmodell. En stor del av tidigare forskning 

har centrerats kring resolutionens implementering. Forskare som Shepherd (2008) har 

undersökt hur dess diskurs påverkar den sociala världen vid implementering. Enligt 

Fairclough skulle detta vara en del av analysen av den sociala praktiken, där man 

undersöker huruvida en dominerande diskurs reproduceras eller förändras i det 

sociala. Ytterligare en anledning, bortom tid och plats, varför jag anser det godtagbart 

att bortse från den sociala praktiken i förevarande uppsats, och låta fokus ligga på 

innehållet.  

3.3.1	  Kritik	  och	  motivering	  över	  valet	  av	  Faircloughs	  analysmodell	  

Kritik mot Faircloughs analysmodell är att det finns oklarheter angående gränsen 

mellan analysen av diskursiva praktiker och sociala praktiker. Det framgår inte heller 

hur omfattande analysen av den sociala praktiken bör vara (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, 93). Winther Jørgensen och Phillips kritiserar även behandlingen av 

det dialektala förhållandet mellan det som anses vara diskursivt och icke-diskursivt 

genom argumentet att det är svårt att påvisa hur och var det diskursiva påverkar det 

icke-diskursiva och omvänt. En annan kritik som de tar upp gällande Faircloughs 

modell är att fokus ligger på textanalys trots att den bygger på hypotesen att diskurser 

formar den sociala världen. Han uppmanar alltså till analys av produktions- och 

konsumtionsprocesser av texter men genomför mer ofta än inte textanalyser (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000, 93-94). 

 

Kritiken betonar begränsningar i Faircloughs analysmodell men den kan likväl vara 

användbar i studier av politiska dokument. Jag har ändrat och exkluderat vissa delar 

för att anpassa modellen efter mitt valda fall vilket ansågs nödvändigt. Under arbetets 

gång har jag känt att jag borde ha valt en annan väg eller ett annat analysverktyg som 

jag inte hade behövt plocka önskvärda delar från men i och med att Fairclough själv 

främst arbetar med renodlade textanalyser tycker jag mig ha grund för att göra 

detsamma. Dessutom anser jag att metoden ändå hjälper att förstå var reproduktionen 

av subjektspositioner kommer från och vilka förutsättningar som föreligger för att de 
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ska förändras. Tillsammans med Faircloughs och Mohantys förståelse av hegemoni 

och feministiska ställningstaganden i väst och dess relation till resolutionen och 

kvinnor i konflikt utgör det ett användbart verktyg för att synliggöra maktrelationer.  

3.3.2	  Tillvägagångssätt	  vid	  analys	  	  

Genomförandet av diskursanalysen kräver att texten måste läsas igenom noggrant 

flera gånger, där steg ett innefattar att få en överblick för att sedan kunna gå in 

djupare i materialet och försöka ringa in den aktuella diskursen. Målet med detta är 

att hitta mönster i texten som är av intresse för frågeställningarna och som återspeglar 

diskursen (Boréus & Seiler Brylla 2018, 313).  

 

Jag har gjort flera genomläsningar av materialet där jag har letat efter olika begrepp 

varje gång och markerat ordval och citat som jag menar ramar in subjektspositioner 

vilka sedan har placerats in i gemensamma teman vilka jag kommer att gå igenom i 

analysen. Alla dessa citat kommer inte att presenteras i analysen då jag upplever att 

det skapar en nog bra bild av temat att visa på några. Med detta kommer jag att kunna 

studera antydningar kring hur kvinnor värderas samt vilken implikation dominerande 

diskurs har på förhållandet till kvinnors position. Jag kommer inte att gå in på 

konkreta konsekvenser språkbruket har på den sociala sfären, men ändå en antydan 

till vad språkbruket har för inverkan på kvinnors handlingsutrymme. 

3.4	  Reflexivitet	  	  

Trots insikt om koloniala strukturer genom teorin, uppkommer ändå problematik 

kring vad som ger mig tolkningsföreträde i att urskilja eller förstå subjektspositioner 

som kvinnor i utvecklingsländer tilldelas inom ramen för resolution 1325. Det jag 

dock kan göra för att begränsa att min egen förförståelse som vit och rik lyser igenom 

är att kritiskt ifrågasätta materialet med en utgångspunkt i teorin. Winther Jörgensen 

och Phillips menar att reflexivitetsproblematiken inte är lika stor i Faircloughs 

kritiska diskursanalys av den anledningen att han anser sig kunna skilja mellan 

ideologiskt laddade diskurser och diskurser som inte är det. Problemet kvarstår 

ändock när man funderar på hur och vem som ska avgöra den skillnaden (Winther 

Jörgensen & Phillips 1999, 29). Det är därför min roll att tillvara på teoretisk 

tyngdpunkt och en stringent användning av såväl teori som metod för att legitimera 
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resultaten.  Trots detta är jag medveten om att min bakgrund kan utgöra 

begränsningar i förståelsen och uppfattningen av subjektspositioner i resolutionen, 

vilket är med mig genomgående i arbetet med uppsatsen.  
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4.	  Analys	  	  
Analysdelen kommer att ta avstamp i en modifierad version av Faircloughs 

tredimensionella modell där text och konsumtions-delen av den diskursiva praktiken 

kommer att analyseras tillsammans. Det som kommer att beaktas inom ramen för 

textkonsumtion är inte alla lager i Faircloughs modell, utan jag kommer endast ta 

hänsyn till vad han kallar ”coherence”, alltså hur texter tolkas utifrån konstruktion 

och huruvida dessa tolkningar är homogena eller heterogena. Först kommer en kort 

sammanfattning av det generella innehållet i resolutionen presenteras sen kommer 

analysen av den diskursiva praktiken, vilken kommer att fästa avseende vid 

textproduktion. Sedan kommer jag att övergå i analys av själva texten där en 

genomgång av både citat och ordval kommer att ske. I detta led kommer även 

identitetsskapande subjektspositioneringar att granskas. Jag kommer inte att gå in på 

den sociala praktiken i analysen i och med begränsning vad gäller både tid och 

utrymme. Det utgör även svårigheter att studera den sociala praktiken enbart utifrån 

en text, så jag kommer istället att resonera om sociala konsekvenser utifrån 

teorilitteraturen, snarare än att gå in på den sociala praktiken á la Fairclough. 

4.1	  FN:s	  resolution	  1325	  

Inledningsvis framgår det i resolutionen vilka de bakomliggande faktorer för dess 

uppkomst är - däribland Peking-plattformen och FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter. Det betonas att säkerhetsrådet förfogar över det primära ansvaret för 

upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Därefter formulerar 

säkerhetsrådet hur kvinnors situation i väpnade konflikter ser ut och betonar deras roll 

i arbetet för internationell fred och säkerhet. Det poängteras att jämställdhet, fred och 

utveckling är beroende av varandra och att vikten av att involvera kvinnor i 

fredsprocesser ses som avgörande för att långsiktig fred och säkerhet ska uppnås. I 

resolutionen framgår det att kvinnor och barn är särskilt utsatta i väpnade konflikter, 

både vad gäller ökat ansvar när deras makar tar del i strider och sett till dödstal och 

sexuellt våld som ett medel i krigföring. Givet kvinnors utpräglade utsatthet i 

väpnade konflikter påpekas också vikten av att öka representationen av kvinnor i 

fredsbevarande insatser. 
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4.2	  Diskursiv	  praktik	  

Den diskursiva praktiken är uppdelad i textproduktion och textkonsumtion och är en 

andra dimension i Faircloughs modell. Nedan kommer jag att ta upp textproduktionen 

vilken avser beskriva strukturen i resolutionen. En studie av textproduktionen syftar 

till att urskilja de diskurser som ingår i en eller flera diskursordningar och hur de 

förhåller sig till varandra, genom att studera texters karaktär och dess intertextualitet.  

Jag kommer inte att ta med textkonsumtionen i analysen av diskursiv praktik, vilket 

innebär att tolkningar och motstånd istället kommer att analyseras i samband med 

textanalysen då det i flera fall lämnas ett stort tolkningsutrymme i texten. Jag 

upplever att det nämnda tolkningsutrymmet bäst analyseras i samband med berörda 

citat och har därför valt att analysera texten och textkonsumtion tillsammans. 

4.2.1	  Textproduktion	  	  

Upplägget i resolutionen är strukturerat och tydligt. Diplomatspråket är enkelt och 

formellt vilket fyller en funktion i att undvika missförstånd. Eftersom personer från 

många olika länder ska kunna tillgodogöra sig informationen krävs det ett formellt 

språkbruk i en förhoppning att orden och innebörden ska tolkas lika av alla. I den 

inledande delen beskrivs syftet med och orsakerna bakom resolutionsförslaget. För att 

understryka vikten av resolutionens förslag i den operativa delen listas här 

åtagandena i bland annat Peking-deklarationen och handlingsplanen (A/52/231) samt 

åtagandena i ”Kvinna 2000: jämställdhet mellan könen, utveckling och fred för det 21 

århundradet” med fokus på de punkter som gäller kvinnor och väpnade konflikter. 

Den operativa delen tar upp åtgärder för att förbättra kvinnors situation i konflikter 

samt deras deltagande i fredsprocesser.  

 

Inom ramen för diskursiv praktik kan nämnas att en reproduktion av synen på 

kvinnor som fredliga och som offer sker i resolutionen. Detta tyder på att den bygger 

på tidigare diskurser om kvinnor i konflikt vilket skulle kunna betyda att resolutionen 

påverkas av andra diskurser. Man kan diskutera huruvida resolutionen bör placeras i 

en politisk eller humanitär diskursordning. Den förstnämnda kommer främst från att 

det är en politisk institution och ett politiskt dokument. Den sistnämnda kommer 

främst från innehållet i resolutionen, där den, om än verkar politiskt, framställs som 

humanitär i och med att mänskliga och kvinnliga rättigheter framställs.  
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4.3	  Text	  	  

Nedan följer ett urval av citat ur resolutionen och hur dessa kan tolkas utifrån en 

feministisk postkolonial utgångspunkt. Tre identifierade huvudteman som är 

utmärkande i resolutionen presenteras med tolkningar om hur sammansättning av 

ordval formar subjektspositioner av kvinnor. 

4.3.1	  Behov	  av	  beskydd	  	  

”Expressing concern that civilians, particularly women and children, 

account for the vast majority of those adversely affected by armed 

conflict, including as refugees and internally displaced persons, and 

increasingly are targeted by combatants and armed elements, and 

recognizing the consequent impact this has on durable peace and 

reconciliation,” (UNSCR 1325 2000). 

 

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

women and girls, effective institutional arrangements to guarantee 

their protection and full participation in the peace process can 

significantly contribute to the maintenance and promotion of 

international peace and security,” (UNSCR 1325 2000).  

 

Ovannämnda citat från resolutionen representerar det första identifierade huvudtemat 

vilket berör beskydd av kvinnor i väpnade konflikter. Säkerhetsrådet uttrycker att 

kvinnor berörs hårdast i tider av väpnade konflikter vilket har en negativ effekt för 

åstadkommande av fred, där kvinnors röster sällan representeras. Ett antal punkter 

berör just beskydd av kvinnor, men jag har inte valt att ta med alla.  

 

Utifrån dessa formuleringar kan man tyda en könsindelning där kvinnor utgör en 

grupp som beskrivs utifrån deras utsatthet i konflikter. Dessa kategoriseringar efter 

kön är genomgående betonade i resolutionen. Ytterligare att nämna till detta är hur 

kvinnor refereras till genom hela resolutionen medan män inte nämns mer än vid ett 

tillfälle (UNSCR 1325 2000). Detta kan tyckas vara självklart eftersom att 

resolutionen syftar till att öka medvetenheten angående kvinnors utsatthet i 

konflikter, men det är ändå betydande att lyfta konsekvenserna av formuleringarna 
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som har sin grund i könskategorier på grund av att det kan leda till en uppfattad 

identitet som den sanna. Kvinnor likställs med feminina egenskaper där ord som 

”maktlös”, ”offer”, ”fredlig” och ”utnyttjad” är framhävande. Detta är egenskaper 

som Peterson och Runyan (2011) menar är associerade med femininitet. Resolutionen 

befäster en verklighet utifrån könskonstruktioner vilken även går hand i hand med 

Mohantys forskning där en västlig norm förutsätter att tredje världens kvinnor är 

”offer” eller ”maktlösa” över sin situation. Denna diskurs positionerar kvinnor enligt 

liknande och Mohanty uttrycker problematiken med att positionera kvinnor som 

homogent förtryckta. Utöver detta har jag identifierat att kvinnor ofta nämns 

tillsammans med antingen barn eller flickor, vilket stärker synen på att kvinnan måste 

beskyddas. Mer rimligt skulle vara att prata om pojkar och flickor i samma tonläge, 

kvinnor och män i ett annat. I och med att kvinnor anses vara tillsammans med barnet 

och alltså inte ”tillåts” ha en flytande och förändrande identitet begränsar det deras 

handlingsutrymme.  

 

Vidare anmodar säkerhetsrådet alla aktörer inom konflikt ska ”take special measures” 

för att skydda kvinnor och flickor mot könsbaserat våld; 

 

“Calls on all parties to armed conflict to take special measures to 

protect women and girls from gender-based violence, particularly 

rape and other forms of sexual abuse, and all other forms of violence 

in situations of armed conflict;” (UNSCR 1325 2000). 

 

I och med detta aktualiseras också en maskulin motpart, där våldet utgörs på basis av 

kön, av män, mot kvinnor. Genom uppmaningar att skydda kvinnor och flickor mot 

denna typ av våld formas även en könsidentitet vilken placerar dem i en utnyttjad 

position. Detta är någonting som vidare stärker positioneringen av kvinnor som offer 

för våld. 

 

Forskare har identifierat en rad olika roller vilka kvinnor kan ta i konflikt. För att 

nämna några är det exempelvis kvinnor som stridande part, som arbetare inom NGOs 

för att motverka konflikter, som ”head of household” samt kvinnor som antar andra 

sysselsättningar under tider av konflikt. Dessa roller råder det fullständig tystnad om i 

resolutionen utan en offerroll befäst snarare i en resolution vars syfte är att lyfta 
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kvinnors intressen. I och med detta blir bilden av kvinnor i konflikt missvisande, 

eftersom att ingen av ovannämnda roller nämns i resolutionen men är roller vilka 

kvinnor antar. Denna beskrivning om kvinnor som passivt offer kan tänkas bero på 

starka traditionella könsmönster. Män och kvinnor fördelas traditionellt sett olika 

roller i konflikter där män blir förövare och beskyddare medan kvinnor ses som offer; 

roller som är synliga i resolutionen. Att kvinnor dessutom ses som fredliga av naturen 

är en djupt rotad uppfattning i västerländsk kultur. Det som beskrivs som feminina 

värden kan dock omförhandlas och det gäller också hur en kvinna förväntas vara eller 

bete sig i konflikt. Det är därför inte rimligt att kvinnor reduceras till enbart offer.  

Diskursteori menar att språket fungerar som verklighetsskapande, vad får det då för 

konsekvenser om språket inom internationella organisationer och dess resolutioner 

beskriver kvinnor som offer – den synen på kvinnor cementeras och insatser för att 

stärka kvinnors position fungerar motverkande om de i samma diskurs reduceras till 

just offer. Den dels fredliga synen på kvinnor, dels synen på kvinnor som offer leder 

till antagandet om att kvinnor är bäst lämpade att arbeta med freds- och 

konfliktlösning, vilket helt sonika är en förenklad bild av kvinnors inblandning i 

konflikter. Denna diskurs kan även anses legitimera stereotypiska egenskaper och 

attribut som förknippas med kvinnor – egenskaper som tillexempel ”fredlig och 

samarbetsvillig” vilket både konstruerar och rekonstruerar femininitet. Inom ramen 

för resolution 1325 likställs detta med det kvinnliga könet och bidrar dels till en 

essentialistisk syn på kvinnor som fredliga av naturen, dels lämnar flera grupper 

utanför resolutionens ramverk. Detta återkommer jag till under det andra identifierade 

huvudtemat – jämställdhetsintegrering.  

 

Olympe de Gouges feministiska paradox kan diskuteras fram och tillbaka angående 

resolution 1325. Skyddas kvinnors intressen och rättigheter bäst genom allmänna 

eller specifika normer och lagar. Resolutionen är ett beslut under FN-stadgans kapitel 

VI och det saknas ett juridiskt och ekonomiskt sanktionssystem (Operation 1325). 

Även fast länder antar resolutionen kan detta medföra att det är någonting som 

hamnar i periferin i och med att det inte är reglerat. Detta kan även tänkas stärka 

dikotomin mellan manligt och kvinnligt i och med att det görs tydligt i resolutionen 

att kvinnor behöver, men saknar beskydd och således stärker männens position som 

överordnade kvinnor.   
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4.3.2	  Jämställdhetsintegrering	  	  

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

to adopt a gender perspective, including, inter alia: 

 

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

resettlement and for rehabilitation, reintegration and post-conflict 

reconstruction; 

(b) Measures that support local women’s peace initiative sand 

indigenous processes for conflict resolution, and that involve women in 

all of the implementation mechanisms of the peace agreements; 

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

of women and girls, particularly as the relate to the constitution, the 

electoral system, the police and the judiciary;” (UNSCR 1325 2000). 

 

 

Vederbörande demonstrerar ett andra identifierat huvudtema i resolution 1325 – 

jämställdhetsintegrering, eller integrering av genusperspektiv. Säkerhetsrådet 

uppmanar alla involverade aktörer att anta ett genusperspektiv vid förhandling och 

implementering av fredsavtal. Detta definieras som iakttagelse av kvinnors och 

flickors särskilda behov för återanpassning och rehabilitering efter konflikter.  

 

Vad gäller ovannämnda tema uttrycks en syn på genus vilken likställs med kön, 

närmare bestämt det kvinnliga könet. Detta är framhävande i resolutionen i och med 

att det är kvinnor som diskuteras i takt med att integration av genusperspektiv nämns. 

Tidigare nämnda forskningen av Peterson och Runyan (2010) lyfter fram hur ett 

sådant likgörande leder till ignorans av hur genus refererar till socialt konstruerade 

uppfattningar om femininitet och maskulinitet. Konsekvenserna av detta kan anses 

bidra till att befästa en historisk representerad bild av kvinnor vilken bygger på 

traditionellt tilldelade feminina värden. I en förankring i feministisk postkolonial teori 

skulle dessa vara exempelvis ”offer” eller ”maktlösa”. I och med att nämnda könsroll 

formuleras i resolutionen som sanning i objektiv bemärkelse, snarare än att den vilar 

på social konstruktion, missar resolutionen att ta in exempelvis etnicitet och kulturell 

kontext, vilket Mohanty (1988) menar ytterligare stärker bilden av kvinnor som offer. 
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Begreppet genus refererar till socialt inlärda beteenden och handlingar som 

förknippas med, och separeras genom attribuerande könsroller. Det visar väldigt 

tydligt att denna definition på genus inte är den som beaktas inom ramen för 

resolutionen i och med att referering till genus uppenbart syftar till manligt och 

kvinnligt, alltså, som jag redan nämnt, likställt med kön. Detta bidrar dels till en 

essentialistisk syn på kvinnor, dels lämnar flera grupper utanför vad resolutionen 

menar med att beakta ett genusperspektiv. Eftersom att genus görs synonymt med 

kön utelämnas HBTQ-personer helt. Detta tyder på en resolution präglad av 

patriarkala föreställningar där det å ena sidan är tydligt att genus görs synonymt med 

kön och å andra sidan tanken på att det finns fler än två kön utgör en uteslutande 

kategori. Vidare kan ett totalt fokus på kvinnor tänkas ”tappa bort” relationen till män 

trots att den kan anses vara central för att förstå kvinnors säkerhetssituation. Istället 

för att även nämna männens sociala roll inom ramen för ett genusperspektiv, läggs all 

fokus på kvinnor och deras säkerhetssituation. En av de störta effekterna av 1325 

gäller ökad medvetenhet om att kvinnor och män påverkas olika av konflikter. Risken 

med 1325 är dock att man lägger till ett genusperspektiv utan att förända 

helhetstänkandet samtidigt som den hålls ganska bred och allmän.  

 

I resolutionen utrycks en önskan om att länder ska öka sitt frivilliga bidrag till förmån 

för arbetet; 

 

“Urges Member States to increase their voluntary financial, 

technical and logistical support for gender-sensitive training efforts, 

including those undertaken by relevant funds and programmes, inter 

alia, the United Nations Fund for Women and United Nations 

Children’s Fund, and by the Office of the United Nations High 

Commissioner for Refugees and other relevant bodies;” (UNSCR 

1325 2000). 

 

I och med att resolutionen varken är ekonomiskt eller juridiskt bindande kan det 

förfalla sig givet att önskan om bidrag i förmån för genusarbete måste vara frivillig. 

Detta för dock med sig ett antal konsekvenser i och med att den sociala världen 

bygger på patriarkala strukturer och maskulin hegemoni; genusarbete inom ramen för 

resolutionen innebär arbete för att stärka kvinnors position, säkerhet och deltagande i 



Umeå	  universitet,	  statsvetenskapliga	  institutionen	  	  

	   27	  

en värld där kvinnor är strukturellt underordnade. Maskulin hegemoni förstås som 

strukturer som tillåter fortsatt manlig dominans över kvinnor och har bidragit till att 

maskulinitet har blivit normen inom internationella institutioner. Det 

handlingsmönster som följer av nämnda frivillighet kommer att påverkas av att det är 

patriarkala strukturer som är normen. 

 

Nedan är också ett exempel på tvetydighet som uttrycks i relation till 

jämställdhetsintegration:  

 

”Expresses its willingness to incorporate a gender perspective into 

peacekeeping operations, and urges the Secretary-General to ensure 

that, where appropriate, field operations include a gender 

component;” (UNSCR 1325 2000).  

 

Ord som “where appropriate” lämnar utrymme för att kunna exkludera ett 

genusperspektiv. Patriarkala strukturer kan anges som anledningen till varför det 

skulle exkluderas på grund av att det är en normaliserad och accepterad konturerad 

”sann verklighet”. Dessa patriarkala strukturer upprätthålls i och med att 

beslutsfattare och maktinnehavare i huvudsak är män.   

4.3.3	  Representation	  	  

“Reaffirming the important role of women in the prevention and 

resolution of conflicts and in peace-building, and stressing the 

importance of their equal participation and full involvement in all 

efforts for the maintenance and promotion of peace and security, 

and the need to increase their role in decision-making with regard to 

conflict prevention and resolution,” (UNSCR 1325 2000)  

 

“Urges Member States to ensure increased representation of women 

at all decision- making levels in national, regional and international 

institutions and mechanisms for the prevention, management, and 

resolution of conflict;” (UNSCR 1325 2000)  
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Ovanstående visar på ett tredje huvudtema som går att urskilja i resolutionen – 

kvinnors ökade inflytande och representation inom ramen för internationell fred och 

säkerhet. Säkerhetsrådet bekräftar vikten av kvinnors lika deltagande och fulla 

medverkan i konfliktförebyggande och konfliktlösande arbete. Dessutom uppmanas 

generalsekreteraren att expandera kvinnors roll och inom FN:s fältinsatser, vilket är 

exempelvis militära observatörer, humanitär personal och civil polis (United Nations 

2000). I och med innehållet i resolutionen tyder det på att kvinnors deltagande i 

fredsprocesser anses ha en positiv effekt på varaktig fred, varför detta är uttrycks 

dock inte. Denna fredliga syn på kvinnor baseras på historiskt sett feminina 

egenskaper vilket kan anses stärka en kolonial syn på kvinnor.  

 

Patriarkala strukturer och hierarkier baserat på kön inom samhällen kan argumenteras 

försvåra kvinnors deltagande eftersom att den manliga normen begränsar kvinnors 

handlingsutrymme. Dessa strukturer leder också till att kvinnors röster inte hörs i 

resolutionen, utan de representeras av andra. De beskrivs homogent som offer vilket 

också försvårar att främja kvinnors aktiva deltagande i fredsförhandlingar och 

konfliktlösningsarbete. Mohanty (1988) menar att man inte kan anta att kvinnor är 

kollektivt förtryckta för att det ger en missvisande bild av verkligheten, samt att det 

skapar hegemoniskt förtryck av tredje världens kvinnor.  

 

Slutligen används orden uppmaning och strävan av högre kvinnlig representation 

vilket ger utrymme för tolkning beroende på vem läsaren är;  

 

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

action (A/49/587) calling for an increase in the participation of 

women at decision-making levels in conflict resolution and peace 

processes;” (UNSCR 1325 2000).  

 

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

contribution of women in United Nations field-based operations, and 

especially among military observers, civilian police, human rights and 

humanitarian personnel;” (UNSCR 1325 2000). 
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Homosocialitet beskrivs ofta som ett rådande tillstånd till varför kvinnor har svårt att 

nå ledande positioner. Uttrycket beskriver att personer med samma kön föredrar 

varandra och hur män identifierar sig med, och väljer andra män framför kvinnor. 

Sådana ord som lämnar ett stort tolkningsutrymme hos läsaren kan mycket väl 

påverka huruvida mycket vikt man lägger vid sådana punkter beroende på vem som 

är läsare. I och med att internationella institutioner genomsyras av maskulin 

hegemoni är det svårt att som kvinna nå maktpositioner och risken med nämnda 

tolkningsutrymme är att den tolkas i enlighet med rådande normer. Det behöver alltså 

inte innebära en aktiv vilja att stänga ute kvinnor, utan att det ändå sker. Ovannämnda 

citat visar även bara på önskad representation vad gäller konfliktlösning och 

fredsbyggande processer, vilket även det stärker den fredliga synen på kvinnor och 

vidare stänger kvinnor som inte passar in i den bilden utanför.  

 

Postkolonial feministisk teori menar att en framställning av kvinnor, för att klassas 

som att ha politiskt handlingsutrymme, bör ske enligt punkter som frihet från 

familjära sysslor, rätt till utbildning, fri rörlighet och flytande och fri identitet. I och 

med att resolutionen skriver ihop kvinnor och barn tyder det på att det bygger på 

förväntningar på att kvinnan alltid är tillsammans med barnet. Detta innebär att 

kvinnor ses främst som mödrar och att deras särskilda utsatthet i konflikter kan antas 

bero på denna föreställning och en hierarkisk social ordning snarare än en faktisk 

utsatthet. Följande är ett utdrag ur resolutionen som stödjer ovanberörda resonemang;  

 

”Recognizing also the importance of the recommendation contained 

in the statement of its President to the press of 8 March 2000 for 

specialized training for all peacekeeping personnel on the protection, 

special needs and human rights of women and children in conflict 

situations,“(UNSCR 1325 2000)  

 

Om man vänder på den här bilden kan det å andra sidan ses som att kvinnor likställs 

med barn utifrån förväntningar om att de är lika hjälplösa som barn. Detta skapar en 

vriden bild av kvinnor och kan antas ses som en ”ursäkt” till varför kvinnor inte 

representeras i samma grad som män. Om antaganden där kvinnor som mödrar 

existerar påverkar det även kvinnors rörlighet eftersom att då finns även 

förväntningar att de måste vara hemma med barnen. En annan faktor som påverkar 
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kvinnors rörlighet är hur de homogeniseras som offer, dels för sexuellt våld, men 

även andra typer av könsbaserat våld och därför inte kan röra sig fritt med ett 

överhängande hot om våld. 
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5.	  Sammanfattade	  slutsatser	  	  	  
Det avslutande kapitlet nedtill inleds med en presentation av identifierade 

subjektspositioner som går att urskilja i resolution 1325 och hur dessa kan påverka 

kvinnors handlingsutrymme. I enlighet med feministisk postkolonial teori kommer 

dessa sedan att besvara frågan huruvida resolution 1325 kan anses upprätthålla 

koloniala maktstrukturer. Frågeställningarna kommer att besvaras i tur och ordning.  

 

Resolutionen har i analysen delats upp i tre generella kategorier, vilka även har ramat 

in de identifierade subjektspositionerna. Detta har vidare bäddat för svar på den första 

frågeställningen.  

 

Frågeställning 1: Vilka subjektspositioner går att urskilja i resolution 1325? 

 

Kvinnor som offer: Kvinnor reduceras till offer i resolutionen, där övriga 

roller kvinnor kan anta lyser med sin frånvaro. Inom diskursteori ser man språket som 

verklighetsskapande, i och med att kvinnor beskrivs som offer i resolutionen 

cementeras den synen på kvinnor.  

 

Kvinnor som flickor: Kvinnor som flickor eller kvinnor som mammor? Inom 

ramen för resolutionen skrivs kvinnor ihop med barn och flickor vilket dels stärker 

bilden på kvinnor som offer, dels skapar en begränsad bild av kvinnors fria rörlighet.  

 

Kvinnor som medel för fred: Denna identifierade subjektsposition baseras på i 

analysen benämnt representation. Kvinnor ses som fredliga av naturen och antagandet 

om att kvinnor är bäst lämpade att arbeta med konfliktlösning är synligt. Detta är en 

grovt förenklad bild av kvinnor i konflikt och blundar för en hel rad utmärkande 

egenskaper och roller kvinnor besitter.  

 

Frågeställning 2: Påverkar dessa kvinnors handlingsutrymme och i sådana fall hur? 

 

Framställningen av kvinnor som offer bidrar till begränsat handlingsutrymme ur flera 

perspektiv. För det första anses de vara fysiskt begränsade med anledning av ett 

överhängande hot om våld. För det andra påverkas kvinnors politiska 
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handlingsutrymme i och med att de positioneras till att tillhöra det privata men inte 

det publika. I och med att kvinnor även skrivs ihop med flickor och barn 

genomgående skapas två problembilder. Ur en första begränsas deras fysiska 

handlingsutrymme av den anledning att de anses vara tillsammans med barnen och 

därför inte kan vara lika mobil som man skulle kunna vara utan barnen. För det andra 

skapar diskursen en bild av kvinnor som lika hjälplösa som barn, och behöver 

beskydd och åtgärder i samma utsträckning som flickor. Kvinnor positioneras inte 

som lika vuxen och kapabel som män utan diskursen stänger ute kvinnor. Kvinnor 

som medel för fred aktiveras inom fredsarbetet men lämnar också ute andra roller 

inom konflikt kvinnor kan ta, exempelvis som stridande part. Om diskursen reducerar 

kvinnor till offer eller medel för fred begränsar det kvinnor att ta sådana roller och få 

utrymme. Patriarkala strukturer och hierarkier baserat på kön inom samhällen kan 

argumenteras försvåra kvinnors deltagande eftersom att den manliga normen 

begränsar kvinnors handlingsutrymme. Resolutionen bygger på patriarkala och 

maskulina strukturer och skapar inget direkt utrymme för kvinnor angående 

internationell politisk representation. När man pratar om jämställdhetsintegrering som 

en bisats till annan politik skapas inget egentligt utrymme för kvinnor, utan det 

placeras i periferin av verklig eller mer brådskande politik.  

 

Resolutionen kan anses reproducera och befästa kvinnliga könsroller som offer, 

maktlösa och icke-politiska vilket begränsar kvinnors handlingsutrymme. Av detta 

kan man tyda att resolutionen faller offer för de diskursiva begränsningar av sin egen 

konstruktion vilket sannolikt kommer att synas i implementeringsarbetet och troligen 

misslyckas uppnå de omvandlingar som söks i resolution 1325.  

 

Frågeställning 3: Upprätthåller resolution 1325 koloniala maktstrukturer och i 

sådana fall hur? 

 

Slutsatsen att resolution 1325 upprätthåller koloniala maktstrukturer bör kunna dras i 

och med att kvinnor positioneras som homogent förtryckta, maktlösa över sin egen 

situation, fredliga av naturen och att den bär ett språk där västvärlden generellt ses 

som mallen för att lösa dessa problem för tredje världens kvinnor. Hänsyn tas alltså 

inte till samhälleliga sammanhang, där Mohanty menar att våld mot kvinnor måste 

analyseras för att förstås och kunna motverkas. Historiskt sett har kvinnor varit 
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omyndiga och tillhört den privata sfären. Den fredliga synen på kvinnor som 

framhävs i resolutionen baseras på historiskt sett feminina egenskaper vilket i sig kan 

anses stärka en kolonial syn på kvinnor. 

6.	  Avslutning	  	  
År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 

Under de 19 år som resolutionen funnits har 63 länder skapat nationella 

handlingsplaner för implementering och en rad olika forskning på både resolutionens 

utformande och implementering har gjorts.  

 

 Den här uppsatsen har visat på att språket i resolution 1325 begränsar 

kvinnors handlingsutrymme och lämnar dem utanför mansdominerande, 

beslutsfattande kretsar. Detta i och med den essentiella representationen av kvinnor 

som hjälplösa offer. FN fortsätter fungera som ett system som definieras enligt 

välgrundade maskulina normer vilka senare påverkar vem som ingår i och utesluts 

från maktens korridorer. Ojämlikhet och ojämn maktbalans mellan könen inom 

ramen för FN kan anses förbli obestridd, trots förekomsten av resolution 1325.  

 

Den kritik som denna uppsats har landat i bör inte uppfattas som att resolutionens 

innehåll ska förkastas. Snarare har den diskursiva analysen av resolutionen illustrerat 

på vilket sätt formuleringarna i nämnda dokument skapar mening, och vilka 

positioner som ges till kvinnor och hur det vidare påverkar deras handlingsutrymme 

från ett feministiskt postkolonialt perspektiv. Vidare forskning skulle kunna jämföra 

nationella handlingsplaner från ett antal länder för att synliggöra hur diskurserna i 

resolution 1325 brukas socialt och om det tolkningsutrymme jag anser finnas faktiskt 

finns – alltså om det har gjorts olika tolkningar av innehållet.  
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