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ABSTRACT.  

Mattsson, F. 2017. Implementering av resolution 1325. En studie om den jämlika representationens 

och närvaropolitikens påverkan på implementeringen av resolution 1325. Statsvetenskapliga  

institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

 
This thesis analyses the implementation of United Nations Security Council’s resolution (UNSCR) 

1325 in Rwanda and Sierra Leone. This research is interested in whether equal representation and 

political of presence has an impact on the implementation of the resolution. The countries different 

parliamentary gender distribution shall there of illustrate if that is the case. The findings have been 

analysed with a public-policy-analysis approach through the lens of implementation theory’s. What 

can be concluded from this research are a correlation between high proportion of female 

parliamentarians and a successful implementation. 
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1. INLEDNING  
FN:s säkerhet- och fredresolution 1325 antogs år 2000 av ett enhälligt säkerhetsråd, och är ett 

resultat av det påverkningsarbete som bedrevs av internationella kvinnoorganisationer under 

flera år (kvinna till kvinna, 2010). Resolutionens grundstomme utgår från kvinnor, fred och 

säkerhet. Den verkar för att öka kvinnors inflytande och för att kvinnor ska delta aktivt vid 

förebyggandet av konflikter samt vid uppbyggandet av samhällen som varit krigs- och 

konfliktdrabbat. Resolutionen understryker att kvinnor är centrala aktörer gällande hållbar 

fred och säkerhet. Därtill uppmärksammar resolutionen kvinnors utsatthet i konflikter. 

Resolution 1325 lyfter fram att det är essentiellt att kvinnor medverkar för att uppnå en 

långsiktig fred.  FN menar därför att det är av yttersta vikt alla medlemsstater arbetar i 

resolutionens anda (Operation1325, u.å.). Sedan antagandet av resolutionen har 63 länder 

antagit nationella handlingsplaner, och däribland Sierra Leone och Rwanda vars nationella 

handlingsplaner antogs 2010 i Sierra Leone och 2009 i Rwanda (Peacewomen, u.å.).  

Enligt Operation1325 (2011) har antalet FN resolutioner gällande kvinnors roll i fred och 

säkerhetsfrågor ökat under de senaste åren. Resolutionen har emellertid varit omdebatterad 

och viss kritik har riktas mot den. Ett av resolutionens problemområden menar forskare vara 

att FN:s resolutioner som berör kvinnor, fred och säkerhet upprätthåller de traditionella 

könsstrukturerna (Operation1325, 2011). Anledningen till detta menar operation1325 (2011) 

vara att talesmännen för den kvinnliga säkerhetsagendan har missat en viktig aspekt, 

nämligen hur frågan ska lösas gällande hur makt påverkar kön. Fokus har legat på hur kvinnor 

drabbas av krig, vilket innebär att denna viktiga aspekt har förbisetts. Om 

jämställdhetsintegreringen ska fungera krävs en förändring gällande den rådande 

maktstrukturen mellan de olika könen. Kvinnors representation inom politiken fungerar dock 

inte som en garant att maktstrukturerna förändras. Maktstrukturerna kan likväl förbli 

oförändrade, vilket resulterar i att förutsättningar för våld och jämlikhet fortsätter 

(Operation1325, 2011).  Kvinna till kvinna (2013) har utöver detta riktat kritik mot 

implementeringen av resolutionen. De menar att det borde ha hänt mer under dessa år. Ett av 

de identifierade problemen är att de nationella handlingsplanerna inte implementeras fullt ut 

(Kvinna till kvinna, 2013). 

Utifrån detta resonemang väcks frågetecken gällande den eventuella betydelsen av jämlik 

representation och närvarons politik vid implementeringen av resolutionen och huruvida 

andelen kvinnliga parlamentariker de facto påverkar implementeringen eller inte. Enligt 
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forskare på området såsom Phillips (2000) framhålls närvarons politik och den jämlika 

representationen som avgörande för vilka frågor som prioriteras och diskuteras. Om en 

fullgod politisk inkludering ska uppnås, kan inte vissa grupper uteslutas från beslutsfattandet 

(Phillips, 2000).  

För att konkretisera detta kan de afrikanska länderna Sierra Leone och Rwanda 

diskuteras. Länderna är många avseenden lika, men skiljer sig ifrån varandra när det kommer 

till den parlamentariska könsfördelningen. Rwanda utmärker sig världen över avseende den 

kvinnliga representationen i parlamentet, vilket The Guardian (2014) beskriver i artikeln 

”Lessons from Rwanda's female-run institutions”. Landet är därmed det första och enda 

landet i världen där kvinnliga parlamentariker är överrepresenterade männen (The Guardian, 

2014). Enligt Data Worldbank (u.å.) uppmäter andelen kvinnliga parlamentariker i Rwanda 

hela 64 % medan de kvinnliga parlamentarikerna i Sierra Leone endast innehar 12 % av de 

parlamentariska platserna (Data Worldbank, u.å.). Frågan som följer är således om skillnaden 

i könsfördelningen i ländernas parlament påverkar hur länderna implementerar resolution 

1325?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen ämnar genom en jämförande analys undersöka huruvida kvinnlig representation 

kan påverka implementeringen av freds- och säkerhetsresolutionen 1325. Detta ska ske 

genom en komparativ studie mellan Rwandas och Sierra Leones implementering av 

resolutionen. Ländernas skilda parlamentariska könsfördelning ska inbringa en djupare och 

mer ingående förståelse ifall representationen av kvinnor inom parlamentet påverkar 

implementeringen av resolutionen, och i så fall på vilket sätt.  

 

Frågeställningar som följer är:  

- Hur ser Rwanda respektive Sierra Leones implementering av resolution 1325 ut? 

 

- Skiljer sig implementeringen av resolution 1325 åt mellan Rwanda och Sierra Leone? 

o Om ja, på vilket sätt? 

 

1.3. Bakgrund 
Både Sierra Leone och Rwanda är länder vars historia har varit kantad av inbördeskrig. 

Inbördeskriget i Sierra Leone varade mellan 1991 och 2002 och utmärkte sig för att vara 
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synnerligen brutalt. Tiotusentals människor dödades i stridigheter, regelrätta massakrer och 

genom andra övergrepp på civilbefolkningen. Den fruktade RUF-gerillan blev efter ett nästan 

10-årigt långt inbördeskrig besegrade av Sierra Leones armé och brittiska styrkor. Nya 

utmaningar var nu att vänta i landet. En avväpning av människor behövde genomföras, vilket 

skedde under FN:s ledning. Människor behövde dessutom återintegreras in i ett samhälle som 

nu hade en sönderslagen ekonomi och infrastruktur. FN och UNAMSIL (United Nations 

Missison in Sierra Leone) ansvarade för den återgången, från krigsorganisation till 

fredsorganisation, som behövde ske samt för den generella säkerheten i landet 

(Säkerhetspolitik, 2013).  Efter det långa inbördeskriget är landet nu relativt stabilt. 

Demokratin har fått sitt fäste och den ekonomiska tillväxten är tämligen god. Det största hotet 

för den fortsatta fredliga utvecklingen bedöms vara korruptionen i landet. Gällande Sierra 

Leones statsskick är landet en enhetsstat och republik (Landguiden, u.å. (1)). President har 

den verkställande makten och är dessutom både regeringschef och överbefälhavare för 

militären. Detta innebär således att presidenten besitter mycket makt i landet. Den lagstiftande 

makten ligger hos parlamentet (Globalis, 2016).  

Under 80-talet invaderades Rwanda av exiltutsier-gruppen ”The Rwandan Patriotic 

Front” (RPF). Ett inbördeskrig uppstod, vilket medförde att reformer sedan antogs och att ett 

flerpartisystem infördes. Men det tog inte lång tid innan oro i landet uppstod igen. År 1994 

antogs ett avtal gällande att RPF skulle inkorporeras i militären och regeringen. Inte långt 

därefter sköts landets presidents, som tillhörde folkgruppen hutuer, plan ned. Detta blev 

startskottet för det folkmord av tutsier och moderata hutuer som pågick under tre månaders tid 

år 1994 (Globalis, 2014). Efter folkmordet har Rwanda lyckats återbyggas och betraktas idag 

som ett stabilt land. Ekonomin är även den i dagsläget förhållandevis god (Landguiden, 

2015a). Rwanda är en enhetsstat och republik med ett flerpartisystem. Presidenten besitter 

mycket makt eftersom att presidenten både är statschef och överbefälhavare (Landguiden, 

2015b). I Rwandas parlament är 30 % av platserna reserverade åt kvinnor, vilket gör att 

Rwanda utmärker sig gällande den höga andelen kvinnor representerade i parlamentet världen 

över (Globalis, 2014).  

 

1.4. Tidigare forskning 
Vanligtvis är nationella säkerhetsdiskurser behäftat med manlig dominans. Höga politiska 

poster innehas mestadels av män, vilket genomsyrar relationer och processer i samhället. 

Detta förhållningssätt har tillika återspeglat det teoretiska fältet på området under många år. 
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Den akademiska disciplinen har emellertid under den senaste tiden gjort plats för feministisk 

analys. Feminist- och genusforskare har därmed riktat en viktig kritik mot disciplinen ”krig, 

fred och säkrandet av nationalstaternas gränser”. Kritiken har åskådliggjort behovet och 

relevansen av feministiska röster. De menar att rösterna behövs för att internationella system 

ska uppnå en mer omfattande säkerhet gällande bland annat terrornätverk och civila offer 

(Blanchard, 2003). Vikten av kvinnlig representation inom beslutfattande rörande FN:s freds-

och säkerhetsuppdrag är en annan aspekt som berörts inom det existerande forskningsfältet. 

Carey (2001) belyser vikten av att tillgodose behoven hos kvinnor och flickor i krig- och 

efterkrigssammanhang, och detta genom kvinnlig självrepresentation. Kvinnor har rätt till 

politiskt deltagande och det är essentiellt att kvinnor kan påverka genomförandeutformningen 

av fredsuppdragen som har en direkt påverkan på dem (Carey, 2001). Däremot menar Carey 

(2001) att vissa av dessa strävande kommer bli normer och vara en del av standardprocessen, 

medan andra kommer visa sig vara verkningslösa. Han menar därför att forskning hur 

kvinnliga beslutsfattare tar sig an vissa implementeringsansatser i jämförelse med män bör 

bedrivas (Carey, 2001). Denna beskrivning reflekterar hur det befintliga forskningsfältet ser 

ut gällande forskning som berör implementeringar av nationella handlingsplaner av resolution 

1325. Det finns förhållandevis lite forskning som berör själva implementeringsfasen. Den 

forskning som finns fokuserar främst på hur målsättningar som presenterats i de nationella 

handlingsplaner har utformats samt hur målen sedermera har uppnåtts.  

Det existerande forskningsfältet gällande resolutionens implikationer är emellertid 

betydligt mer omfattande. Ett flertal forskare har analyserat resolution 1325 och dess 

eventuella implikationer. Ett exempel är Bell och O’Rourkes artikel ”Peace Agreements or 

Pieces of Paper? The Impact of UNSC Resolution 1325 On Peace Processes and their 

Agreement”, vilken undersöker hur resolutionen har påverkat utformningen av nationella och 

internationella fredsavtal.  

Ytterligare är forskning gällande representation, och i detta fall kvinnlig representation, 

ett väl utforskat fält. Innebörden av kvinnlig representation och dess implikationer har 

bedrivits av ett flertal forskare och forskning spänner över åtskilliga områden. Ett exempel är 

Cauls artikel ”Women’s representation in Parliament: The role of Political Parties”. Artikeln 

belyser hur andelen kvinnliga parlamentariker påverkar påtryckningarna som förekommer om 

att partier ska sända kvinnor till parlamentet, ju högre andel kvinnor desto större 

påtryckningar att sända fler kvinnor till parlamentet. En hög andel kvinnor parlamentariker 

utlöser därefter andra faktorer kopplat till kvinnlig representation, såsom kvotering.  
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Utifrån denna överblick av det existerande forskningsfältet kan studiens inomvetenskapliga 

relevans motiveras. Det föreligger en lucka i den befintliga forskningen gällande 

implementeringsfasen av resolutionen och hur kvinnlig representation påverkar den faktiska 

implementeringen. Studiens fokus är dessutom att kvalitativt analysera implementeringen i 

form av att granska ländernas åtagande, mål, strategier och budgetering, vilket inte har 

undersökts innan. Fokus inom implementeringsforskningen av resolutionen har som nämnts 

främst handlat om hur målsättningar har formulerats och sedermera uppnåtts. Studiens syfte 

är därmed komplettera den existerande forskningen på detta område och bidra till förståelsen 

om kvinnlig representation påverkar implementeringen.  

5. TEORETISKT RAMVERK 
	

5.1 Rättvis representation och närvarons politik 
 
I Anne Phillips bok ”Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och 

ras” problematiseras den politiska närvaron. Hon menar att den bristande politiska närvaron 

är ett av demokratins kärnproblem. Betydelsen av jämlik representation betonas och det är av 

yttersta vikt att detta prioriteras. Att det idébaserade systemet som råder idag följaktligen 

behöver ersättas förkastar emellertid Phillips, eftersom hon menar att systemen inte är 

varandra uteslutande. Den politiska jämställdheten kommer dessutom inte enbart inbringa ett 

mer jämställt deltagande, utan en mer jämställd närvaro när politiska beslut ska fattas. Utifrån 

ett demokratiskt perspektiv är det essentiellt att samtliga grupper i samhället blir 

representerade jämställt. Det föreligger annars en risk att dessa grupper blir åsidosatta i 

beslutsfattandet (Phillips, 2000). Detta faktum är av särskilt intresse när det kommer till denna 

studie. Om det går att utröna att kvinnor blir åsidosatta i beslutsfattandet i större utsträckning i 

Sierra Leone än Rwanda, vilket följaktligen kan kopplas samman med den skilda 

parlamentariska könsfördelningen i länderna. Vidare menar Phillips (2000) att slutledningar 

inte kan dras huruvida representation och deltagande kan ersätta det åsiktsbaserade systemet, 

vilket är ett av de rådande systemen idag. Närvarons politik skulle snarare fungera 

kompletterande och berikande till det åsiktsbaserade systemet. Hur själva implementeringen 

ska gå till gällande närvarons politik behåller emellertid Phillips osagt (Phillips, 2000). Att 

implementeringens tillvägagångssätt behålls osagt motiverar studiens inomvetenskapliga 

relevans eftersom att närvarons politik därmed inte har satts i en implementeringskontext 

innan.   
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Pitkin (1967) hävdar dock att allt för mycket vikt har lagts vid vilka som är beslutsfattare. Det 

är väsentligare vad representanterna gör och hur de handlar. De representerades egenskaper är 

i detta sammanhang irrelevant. Representation uppnås genom lyhördhet och att 

representanterna handlar utifrån folkets önskemål (Pitkin, 1967). Detta förhållningssätt skulle 

därmed kunna appliceras om det visar sig att det inte föreligger någon skillnad i 

implementeringen mellan Rwanda och Sierra Leone eller om det visar sig att 

implementeringen är mer lyckad i Sierra Leone.  

En annan användbar definition av politisk jämlikhet och folklig kontroll har 

tillhandahållits av ”Democratic Audit of the UK”, vilken Phillips (1995) har hänvisat till i 

hennes bok ”Politics of presence”.  I denna definition identifieras politisk jämlikhet och 

folklig kontroll som de två huvudprinciperna, vilka behövs när man ska bedöma samtidens 

demokrati. Inget system kan påstå sig att vara demokratiskt om inte legitimiteten i dessa mål 

erkänns (Phillips, 1995). Enligt Phillips (1995) är den första principen som berör folklig 

kontroll förenligt med begreppet demokrati. Ett system anses inte vara demokratiskt enbart 

för att denna proklamerar sig att försöka fullfölja folkets intresse och tillfredsställa folkets 

behov. Anledningen till detta är att demokrati implicerar att personer själva ska vara 

involverade när politiska beslut ska fattas (Phillips, 1995). Barber (1984) menar att det 

vanligtvis föreligger oenigheter gällande prioriteringar, principer och mål. Denna 

förutsättning skapar en motståndskraft mot självutnämnda ”väktare” som utger sig för att veta 

folkets intresse (Barber, 1984). Den andra principen utgår enligt Phillips (1995) från att 

kvinnliga intressen inte skulle bli bättre tillgodosedda av en upplyst despotism bestående av 

enbart män. Kvinnor ska ha rätt till självbestämmande och ska få möjlighet att influera över 

beslut som påverkar deras liv (Phillips, 1995). Dessa två principer om folklig kontroll och 

politisk jämlikhet menar Phillips (1995) utgöra en god grund för den politiska närvaron. 

Politisk jämlikhet kommer troligtvis inte uppnås när vissa grupper har mer inflytande än 

andra och folklig kontroll är enbart en skenhelig strävan om personer inte närvarar. Förmågan 

att påverka beslut är beroende av möjligheten att faktiskt närvara på relevanta möten. 

Personer som inte har möjlighet att närvara tappar således förmågan att utöva kontroll 

(Phillips, 1995). Dessa principer skulle därmed kunna förklara varför de kvinnliga intressena 

blev bättre tillgodosedda i Rwanda sett till implementeringen av resolutionen, förutsatt att 

detta blir utfallet.  

Resonemanget som förs av Phillips har även testats i Wängneruds artikel ”Testing the 

Politics of Precence: Women’s Representation in the Swedish Riksdag”. I artikeln undersöks 

Phillips tes att kvinnliga politiker i större utsträckning representerar kvinnliga intressen 
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jämfört med män. Resultatet från undersökningen gav stöd åt Phillips tes; att kvinnlig 

representation bidrar till ett ökat utrymme för kvinnliga intressen (Wängnerud, 2000). 

Ytterligare stöd för denna tes ges i annan artikel av Wängnerud (2009), vilken undersöker 

effekterna av ökad kvinnlig representation i parlament. Tillika som den andra undersökningen 

bekräftades sambandet mellan kvinnlig representation i parlamenten och det ökade utrymmet 

för kvinnliga intressen i politiken (Wängnerud, 2009). Dessa undersökningar är särskilt 

relevanta till denna studie eftersom att slutsatserna åskådliggör hur kvinnliga parlamentariker 

de facto påverkar kvinnliga intressen i politiken. Heidar och Pedersen (2006) belyser därtill 

att kvinnliga parlamentariker tenderar vara mer positivt inställda till ny politik (Heidar och 

Pedersen, 2006). Ny politik representerar i detta fall inlemmandet av genusperspektivet i 

samtliga delar av fredsarbetet. 

  

5.2 Tolkningsföreträde 
Inom säkerhetspolitiken har enligt Wendt Höjer & Åse (1996) maskulina egenskaper såsom 

makt, rationellt och suveränitet förordats, vilket har inneburit att en manlig dominans inom 

säkerhetspolitiken har förelegat. De faktiska åtgärderna som då innefattats är främst 

militärpolitiska. Anledningen till att denna förordning är antagandet att dessa egenskaper 

inbringar en hög statssäkerhet (Wendt Höjer & Åse, 1996). Gällande de feministiska 

egenskaperna uppfattas dessa som icke önskvärda. Skälet till detta är uppfattningen att 

egenskaperna kommer leda till en svag stat, vilket inte kommer hålla måttet i det anarkiska 

systemet (Wendt Höjer & Åse, 1996). Enligt Baylis (2011) frångår det feministiska 

perspektivet emellertid denna traditionella säkerhetsuppfattning att åtgärderna bör vara 

militärpolitiska (Baylis, 2011). Med anledning av den manliga dominans inom 

säkerhetspolitiken som härmed har beskrivits, är det av intresse att redogöra vad detta kan 

betyda för implementeringen av resolutionen i Rwanda och Sierra Leone.  

Enligt Tickner (2004) är de centrala begreppen inom politikområdet, internationella 

relationer, ofta starkt sammankopplade med maskulinitet. Män representerar också 

traditionellt sett den grupp som innehar flest maktpositioner, vilket påverkar 

tolkningsföreträdet. Den ojämna representationen av män och kvinnor, beträffande 

innehavandet av olika maktpositioner, ger män tolkningsföreträde över den politiska agendan. 

Män ges därmed ofta ensamrätt att göra tolkningar av samhället och verkligheten.	

Överrepresentationen av män inom politiken gör att beslutsfattandet blir starkt influerat av 

maskulinitet. Kvinnor kan därmed inte påverka den statliga maktutövningen eller styra hur 
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den statliga krigsföringen ska bedrivas. Exkluderandet av kvinnor i säkerhetspolitiken, vilket 

däribland innefattar utformningen av beslut och medverkande i olika processer, blir i och med 

detta ett faktum (Tickner, 2004). Tickner (2004) poängterar dessutom att ojämlikheten inte 

enbart kretsar kring det faktum att kvinnor innehar färre maktpositioner. Hela strukturen är 

redan präglad av mäns erfarenheter, vilket gör att det föreligger en risk att det inte kommer 

ske någon förändring gällande den strukturella obalansen mellan de olika könen trots att 

kvinnor blir representerade. Tickner argumenterar således för att kvinnor bör ges 

tolkningsföreträde i den politiska sfären som är färgad av maskulinitet. Tolkningsföreträdet 

ska gälla för de beslut som berör dem direkt (Tickner, 2004). Denna synvinkel skulle därmed 

kunna utgöra en eventuell förklaring om det visar sig att det inte förekommer någon skillnad i 

implementeringen i länderna. 

  

5.3 Implementeringsfasen i policyprocessen 
För att besvara syftet krävs det att teorier om implementering tillämpas. Teorierna ska belysa 

vilka aspekter och delar som är avgörande för implementeringsfasen i policyprocessen. Enligt 

Lundquist (1987) kan implementeringen belysas utifrån bland annat två perspektiv; att förstå 

och att kunna. Gällande det första perspektivet, att förstå, handlar det om tjänstemännens 

förståelse för policydokumenten. Det är avgörande för själva implementeringen huruvida 

tjänstemännen förstår beslutet eller inte. En annan avgörande del ligger hos beslutsfattaren, 

framförandet ska vara tydligt och målen ska inte vara motsägelsefulla eller tvetydiga. En 

viktig aspekt är emellertid att förståelsen i praktiken kan påverkas av andra faktorer, såsom att 

styrningen är svag vilket skapar otydlighet i målen. Det andra perspektivet, att kunna, handlar 

om huruvida det finns tillräcklig kapacitet och resurser för att fatta och sedermera fullfölja 

beslutet. Med resurser menas exempelvis pengar, personal och material som finns att 

tillhandahålla. Om det är så att dessa förutsättningar är goda föreligger också goda chanser att 

den faktiska implementeringen verkställs. Visar det sig att budgeten var för stram för att fatta 

och verkställa besluten uppstår allt som oftast en prioriteringsfråga (Lundquist, 1987). Dessa 

perspektiv kan sålunda åskådliggöra eventuella svagheter och styrkor gällande 

implementeringen av resolutionen i Sierra Leone och Rwanda, huruvida det finns tillräcklig 

kapacitet och resurser samt hur tydligt åtagandena, målen och strategierna har framställts.  

En annan teori gällande implementering som Hudson och Lowe (2009) presenterar i 

deras bok ”Understanding the policy process: analysing the welfare policy and practice” är  
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top-down-perspektivet. I detta perspektiv betonas vikten av tillräckliga finansiella resurser, 

effektivt ledarskap och tydliga kommunikationslinjer för uppnå en lyckad implementering 

(Hudson & Lowe, 2009). Själva perspektivets utgångspunkt är enligt Sannerstedt (2001) att 

beslut fattas i toppen av organisationen. Den formella hierarkin är central samt att det finns en 

tydlig styrningskedja (Sannerstedt, 2001).  En undersökning som Hudson och Lowe refererar 

till, vilken är utförd av Gunns (1978), identifierar villkor för en lyckad implementering; (1) 

perfekt kommunikation, (2) samförstånd mellan alla involverade över projektets mål, (3) en 

förståelse för önskade resultat, (4) endast en implementerande myndighet, (5) få externa 

restriktioner som kan påverka programmet (6) en tydligt definierad hierarki i ledningen, (7) 

tillräckliga resurser (Hudson & Lowe, 2009). Top-down perspektivet ger tydliga faktorer som 

påverkar implementeringen, det vill säga resurser, ledarskap och kommunikationslinjer, vilka 

kommer att tillämpas på hur implementeringen ser ut och bedöms i de bägge länderna.  

Sannerstedt (2001) lyfter emellertid att även andra aktörer och nätverk som deltar på 

lägre nivåer är av betydelse för implementeringen (Sannerstedt, 2001). Detta leder vidare till 

det andra förhållningssättet, bottom-up-perspektivet. Perspektivet berör implementeringsfasen 

när implementeringen övergår från det offentliga till mottagaren. Mottagarna består således av 

de som blir direkt påverkade av framställda policys (Sannerstedt, 2001). Enligt Matland 

(1995) är mottagarens reaktion på policyn eller lagen avgörande för hur implementeringen 

kommer att se ut. Mottagaren utformar sitt eget program hur implementeringen ska gå till 

med utgångspunkt från direktiven som de styrande har kommunicerat ut. Det kan därmed 

förekomma variationer gällande implementeringen av samma politik eftersom att 

implementeringen är situationsanpassad av mottagaren (Matland, 1995). Med utgångspunkt 

från denna teori kan perspektivet om närbyråkratens roll diskuteras. Enligt Lipsky (1980) tar 

denna avstamp från bottom-up-perspektivet. Närbyråkraterna har ett stort ansvar när det 

kommer till själva verkställandet av policyn eller direktivet samt påverkar de hur 

verkställandet ska se ut. Närbyråkraterna utgörs av offentliganställda såsom advokater, 

åklagare och poliser, vilka direkt konfronterar den allmänna sektorns utmaningar. Lipsky 

menar därför att närbyråkraterna också ska bör ses som en del av den policyskapande 

gemenskapen (Lipsky, 1980). Viktigt att poängtera enligt Matland (1995) är att perspektiven 

inte fungerar som varandras motsatser. Det är snarare ett vanligt förekommande att 

perspektiven kombineras med varandra (Matland, 1995). Gällande detta perspektiv är 

närbyråkratens roll en viktig aspekt för denna studie, vilken roll dessa närbyråkrater spelar för 

implementeringen av resolutionen. Sammanfattningsvis kommer fokus för denna studie 
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gällande implementeringen vara tydlighet, resurser och kapacitet, effektivt ledarskap, tydliga 

kommunikationslinjer samt närbyråkratens roll för implementeringen av resolutionen.  

6. METOD 
	

6.1 Komparativ och mest lika design 
Som tidigare nämnts är resolutionen omdebatterad och har fått utstå kritik. Utöver detta har 

implementeringen av resolutionen diskuterats, vilket går att koppla till forskningen som 

belyser huruvida jämlik representation och politisk närvaro de facto har någon effekt. Den 

aktuella studien är en komparativ studie mellan två fall, Sierra Leone och Rwanda. 

Ambitionen med studien är att inbringa en djupare förståelse om det föreligger en skillnad i 

implementeringen av resolutionen mellan de två fallen, vilket går att koppla till kvinnlig 

representation och politisk närvaro. Detta för att åskådliggöra om det finns ett samband 

mellan en lyckad implementering och en hög andel kvinnliga parlamentariker. Resultatet ska 

sedermera kunna relateras till andra länder som implementerat resolution 1325 och hur den 

politiska närvaron och den jämlika representationen påverkar implementeringen.  

Denk (2002) framhåller att det översiktligt finns två former av fokuserande studier, mest 

lika design och mest olika design. Mest lika design, vilken är den design som kommer 

tillämpas i denna studie, bygger på att identifiera skillnader mellan länderna som kan förklara 

skillnaden i den beroende variabeln. Skillnaderna mellan länderna utgör således potentiella 

förklaringar till denna variabel. Länderna ska vara så lika varandra som möjligt för att på sätt 

hitta vilka variabler som påverkar den beroende variabeln. Ett problem gällande denna design 

är emellertid att urskiljandet av vilka oberoende variabler som de facto påverkar den beroende 

variabeln. Detta brukar lösas genom att välja länder som är relativt lika varandra när det 

kommer till exempelvis historia och språk (Denk, 2002). Men trots att kontexten är snarlik 

föreligger det alltid vissa skillnader (Esaiasson, 2012). Det kommer således förekomma vissa 

skillnader mellan de olika fallen. Det väsentliga för studien är därför bedömningen som följer 

om dessa skillnader kommer påverka slutsatsen eller inte.  

 

6.1.1 Val av fall  
Urval av länderna i denna studie utgick från det faktum att en mest lika design tillämpas. Val 

av länder baserades på att länderna skulle vara så lika som möjligt förutom gällande andelen 

kvinnliga parlamentariker, det ena landet skulle ha en hög andel kvinnliga parlamentariker 
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medan det andra landet inte skulle ha det. Variabeln ska därmed åskådliggöra huruvida 

andelen kvinnliga parlamentariker påverkar implementeringen av resolutionen.  

Sierra Leone och Rwanda är väldigt lika i dess förutsättningar. Utifrån Peacewomen 

(u.å.) går det att utläsa att Sierra Leone antog landets nationella handlingsplan för 

resolutionen år 2010 och i Rwanda antogs den nationella handlingsplanen året innan, år 2009 

(peacewomen, u.å.). Att länderna antog de nationella handlingsplanerna ungefär samtidigt är 

en fördel när det kommer till jämförelsen eftersom att länderna har arbetat med 

implementeringen nästan lika länge. Förutsättningar för att nå en lyckad implementering rent 

tidsmässigt är därmed likvärdiga för de båda länderna.  

De bägge länderna kantas dessutom av en modern historia, runt 1990-2000, som har 

bestått av inbördeskrig och väpnade konflikter. Det politiska läget i de bägge länderna 

bedöms emellertid i dagsläget vara relativt stabilt. Länderna har samma typ av statsskick, 

republik och enhetsstat. Beträffande ländernas ekonomier är även dessa relativt lika. De både 

länderna klassas som fattiga men har en påtaglig ekonomisk tillväxt. Tillväxten uppmäts till  

7 %.  i de båda länderna. Den ekonomiska tillväxten har emellertid inte nått den breda 

massan, vilket innebär att förutsättningen för ett gott liv är ytterst begränsat i de bägge 

länderna.  Basen för de båda ekonomierna är jordbruk. Sett till BNP per person uppmättes 

denna till 693 US dollar i Sierra Leone och 697 US dollar i Rwanda. Det totala BNP:et skiljer 

sig dock åt mellan de olika länderna, Sierra Leone uppmäter ett totalt BNP på 4892 US dollar 

medan Rwanda uppmäter ett totalt BNP på hela 7890 US dollar. Det föreligger dessutom en 

skillnad gällande ländernas invånarantal, Sierra Leone har ett invånarantal på 6 205 382 

medan Rwanda har ett invånarantal på nästintill det dubbla 12 100 049  (Landguiden, u.å. (1) 

och Landguiden, u.å. (2)). Ekonomierna uppskattas emellertid i denna studie som jämbördiga 

eftersom att ekonomierna i de stora hela är väldigt lika. Beträffande differensen mellan 

ländernas totala BNP går detta troligtvis att förklara utifrån det faktum att invånarantalet 

varierar mellan länderna. Detta innebär analysen av implementeringsbudgeten har beräknats i 

förhållande till invånarantalet. En bedömning har därmed gjorts att dessa skillnader inte 

kommer att påverka slutsatserna eller påverka analysarbetet. Gällande arbetsmarknaden är 

enligt landguidens (u.å.) information länderna relativt lika även på detta område. De flesta av 

invånarna är arbetsamma inom jordbruket och andelen kvinnor i arbetsstyrkan uppmäts i 

Sierra Leone till 49,4 % och i Rwanda till 52,4 % (Landguiden, u.å. (1) och Landguiden u.å. 

(2)). Detta innebär att förutsättningarna för andelen kvinnlig arbetskraft som kan involveras i 

implementeringsarbetet praktiskt taget är densamma i de bägge länderna. Andelen förtäljer 

emellertid inte inom vilken sektor eller typ av arbete som den kvinnliga arbetskraften är 
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verksam inom. De givna egenskaperna, förutsättningarna och omständigheterna hos de båda 

länderna bedöms därmed vara likvärdiga. Detta innebär att villkor för att isolera den beroende 

variabeln bedöms vara tillräckligt goda, den beroende variabeln är således en lyckad 

implementering och den oberoende variabeln är närvaron av en hög andel kvinnliga 

parlamentariker. Viktigt att poängtera är att resultatet likväl kan visa på att implementeringen 

inte påverkas av andelen kvinnliga parlamentariker.  

 

Land Sierra Leone Rwanda 

Liknande arbetsmarknad Ja Ja 

Republik och Enhetsstat Ja Ja 

Liknande ekonomiska 

förutsättningar 

Ja Ja 

Antagandet av nationella 

handlingsplaner skedde 

under samma period 

Ja Ja 

Hög andel kvinnliga 

parlamentariker 

Nej Ja 

 
Tabell 1. Tabell över Sierra Leones och Rwandas variabler, vilka fungerar som motivering till mest 
lika design. 
 

6.2 Analys av implementering av 1325 
Ambitionen med denna studie är sålunda att undersöka huruvida kvinnlig representation kan 

påverka implementeringen av freds- och säkerhetsresolutionen 1325. Det metodologiska 

verktyget som kommer att användas för att analysera det empiriska materialet är policyanalys. 

Policyanalysen utgår från Dunns (2016) beskrivning av en policyanalys. Analysen är i sin 

karaktär dels beskrivande, dels normativ. Analysen ska beskriva hur policyn ser ut och vilka 

konsekvenser policyn inbringar därtill ska analysen undersöka hur det borde se ut och vilka 

problem som kan identifieras i policyn. Frågor som ställs till policymaterialet är; möjliga 

problem med policyn, vad kan policyn förväntas åstadkomma, vilken policy är att föredra, 

vilka effekter fick sedermera policyn samt i vilken utsträckning påverkade policyn det som 

undersöks (Dunn, 2016), vilket i detta fall innebär hur påverkade policyn den lyckade 

implementeringen. Analysen utgår således från en policyanalys av Sierra Leones och 

Rwandas nationella handlingsplaner för resolutionen samt utifrån en policyanalys av 

granskningsrapporterna gällande implementeringen av resolutionen. Analysen ska därmed 
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inbringa en fördjupande förståelse för implementeringen av resolutionen samt om 

implementeringen skiljer sig åt mellan de olika fallen, vilket sedermera går att koppla till 

kvinnlig representation. Om det föreligger en skillnad ska policyanalysen dessutom 

tillhandahålla hur implementeringen faktiskt skiljer sig åt. 

Analysen utgår från tre olika fokusområden; deltagande, främjandet av ett genusperspektiv 

samt förebyggande och skydd. Fokusområdena kommer vara genomgående för hela analysen, 

såväl som för de nationella handlingsplanerna som för granskningsrapporterna. I analysen 

redogörs de centrala delarna i de nationella handlingsplanerna och granskningsrapporterna, 

och då utifrån de olika fokusområdena, vilka sedan kopplas till de teoretiska variablerna som 

preciseras nedan. Alla de olika teoretiska variablerna kommer emellertid inte undersökas för 

varje fokusområde. De teoretiska variablerna appliceras där tillräcklig information finns att 

tillhandahålla och där det är aktuellt att tillämpa variablerna. Ytterligare frågor som ställs till 

texten är; hur de nämnda fokusområdena har tänkts implementeras i form av åtagande, mål, 

strategier och budgetering. Utöver detta ställs frågan hur implementeringen har lyckats. Om 

det finns några brister i implementerandet av den nationella handlingsplanen, och vilka dessa 

brister i så fall är. Hur implementeringen har fullföljts samt i vilka fall implementeringen kan 

bedömas vara lyckad? Implementering kommer följaktligen avse definitionen genomförande 

av resolution 1325. De operationella indikatorerna som tilldelas begreppet är 

implementerandet av den nationella handlingsplanen och detta utifrån de tre fokusområdena 

deltagande, främjandet av genusperspektiv samt förebyggande och skydd. En lyckad 

implementering är när implementeringen utförs i enlighet med vad som har preciserats i den 

nationella handlingsplanen. Utöver detta kan implementeringen bedömas vara lyckad om 

implementeringen uppfyller de teoretiska variablerna som preciseras nedan. Vid jämförelsen 

av implementeringsstrategierna och målen görs en bedömning hur fruktbara och handfasta 

strategierna är för att uppnå målen, och därefter i förhållande till varandra. Vidare om det 

verkar troligt att strategierna kan realisera målen.  

För att utföra policyanalysen har även de teoretiska variablerna operationaliserats. Detta 

för att göra implementeringsbegreppen mätbara för denna studie. De aktuella 

implementeringsbegreppen är resurser och kapacitet, effektivt ledarskap, tydlighet, 

kommunikationslinjer och närbyråkratens roll.  

Resurser och kapacitet kommer avse förmågan att finansiellt kunna verkställa 

implementeringen. Finansiellt kommer budgeten som presenterats i den nationella 

handlingsplanen analyseras. Huruvida den är för stram eller inte, och detta i förhållande till 

landets invånarantal, samt om budgeten sedan har bibehållits som planerat.  
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Effektivt ledarskap kommer avse definitionen att den formella hierarkin är central. De 

operationella indikatorerna som tilldelas är huruvida det endast finns en central 

implementerande myndighet, om det förekommer få externa restriktioner och om det finns en 

tydlig definierad hierarki.  

Beträffande tydligheten avser det definitionen klarheten vid framställandet av åtagandena, 

målen och strategierna för implementeringen av resolutionen. De operationella indikatorerna 

som gäller är huruvida de har blivit framställda motsägelsefulla eller tvetydigt på något vis 

samt om det förekommer identifierade villkor för en lyckad implementering, vilka är precisa 

och konkreta.  

Kommunikationslinjerna avser definitionen om det förekommer en bra kommunikation 

mellan alla de involverade för implementeringen av resolutionen. De operationella 

indikatorerna som är tilldelade är om det finns goda förutsättningar för att samförstånd ska 

uppnås hos alla de involverade gällande implementeringsmålen samt om det finns en 

förståelse för det önskade resultatet. Ska kommunikationslinjerna bedömas vara lyckade krävs 

goda förutsättningar för samförstånd i form av att utbildningar har implementerats, att alla 

nivåer i samhället har inkorporerats samt att det finns en tydlig definition vilket det önskade 

resultatet är.  

Till sist operationaliseras den teoretiska variabeln närbyråkratens roll. Närbyråkratens 

roll avser definitionen; rollen som de offentliganställda såsom advokater, poliser och åklagare 

har för implementeringen. De tilldelade operationella indikatorerna är hur den kvinnliga 

representationen ser ut inom dessa yrkesområden. Om det föreligger en hög andel kvinnlig 

representation på dessa positioner och hur högt uppsatta dessa kvinnliga närbyråkrater är.  

När dessa frågor sedan har blivit besvarade genomförs en jämförelse mellan de olika 

utfallen för att se om det föreligger en skillnad, och hur denna skillnad i så fall yttrar sig. 

Resultatet ska därmed påvisa om det finns en skillnad i hur implementeringen av resolutionen 

har sett ut i de bägge länderna, och om denna eventuella skillnad kan ha påverkats av andelen 

kvinnliga parlamentariker.  

 

6.3 Material  
Materialet för den empiriska delen består av ländernas nationella handlingsplaner för 

resolutionen samt en granskningsrapport för vardera land som berör landets implementering 

av den nationella handlingsplanen. I de nationella handlingsplanerna kommer ländernas 

åtagande, mål, strategier och budgetering att analyseras. Utöver de nationella 
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handlingsplanerna utgör granskningsrapporterna grunden för analysen. Rapporterna kommer 

att analyseras utifrån huruvida åtagandena, målen, strategierna och budgeten har 

implementerats samt hur väl implementeringen har lyckats. Det övriga materialet utgörs 

främst av Internetkällor. Dessa källor används primärt till bakgrunden och till 

problematiseringen av frågeställningen. Vikten av beakta vilka som har skapat webbsajten 

betonas av Bryman (2011) (Bryman, 2011). Trovärdigheten hos de olika källorna har därför 

noga tänkts igenom innan användandet, om källorna är tillräckligt tillförlitliga för att agera 

underlag för studien.  

7. Analys 
Nedan presenteras den utförda policyanalysen, vilken kommer att följa en viss disposition. 

Analysen utgår från varje land var för sig. Först redovisas implementeringsaspekter som inte 

hör samman med fokusområdena, såsom budgetering samt huruvida det finns en 

implementerande myndighet. Därefter kommer de teoretiska variablerna diskuteras, vilka går 

att koppla till budgeteringen och den implementerande myndigheten. Vidare redogörs den 

nationella handlingsplanen som följaktligen följs av en diskussion om uppfyllandet av de 

teoretiska variablerna. Därpå presenteras granskningsrapporten som sedermera, likt de andra 

delarna, följs av ett resonemang om de teoretiska variablerna.  

	

7.1 Rwanda 
Rwandas nationella handlingsplan avser åren 2009 till 2012. Den nationella handlingsplanen 

utgår från ett ramverk där Rwandas åtaganden, mål och strategier preciseras. Den beräknade 

totala budgeten för implementeringen är 9 056 000 US dollar. Om budgeten beräknas i 

förhållande till invånarantalet blir budgeten 0,75 US dollar per invånare. För att fullfölja 

implementeringen krävs emellertid finansiella bidrag. Rwanda ska därför bedriva lobbyism 

samt organisera givarkonferenser för att få in mer resurser till implementerandet. En central 

kommitté ansvarar för implementeringen av budgeten och själva implementeringen utförs av 

både privata och offentliga institutioner (NAP Rwanda, 2009). Resurserna och kapaciteten är 

därmed begränsad eftersom att Rwanda är beroende av finansiellt stöd för implementeringen. 

Beroendet skapar därmed inte optimala förutsättningar för att fullfölja implementeringen. 

Rwanda har sedermera utarbetat strategier för att försöka säkra donationer och finansiellt 

stöd. Det faktum att det enbart finns en central implementerande myndighet gör att de finns en 

tydlig definierad hierarki, vilket innebär att ett effektivt ledarskap föreligger. Detta förbättrar 

därmed förutsättningarna för att Rwanda ska lyckas med implementeringen.   
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7.1.1. Deltagande 
 
7.1.1.1. Nationella handlingsplanen 

 I Rwandas nationella handlingsplan (2009) beskrivs de åtagande som de kommer tas sig an 

beträffande kvinnligt deltagande. Dessa tre åtaganden är att Rwanda ska följa konstitutionens 

bestämmelser i alla beslutande organ rörande kvinnors deltagande, att Rwanda ska införa 

särskilda mekanismer som främjar kvinnors deltagande i konfliktlösning, konflikthantering 

och konfliktförebyggandearbete samt att Rwanda ska se till att kvinnor är representerade i 

diplomati- och fredsförhandlingsuppdrag på regional, nationell och internationell nivå. Dessa 

åtaganden kan sammanfattas till ett gemensamt mål; att stärka kvinnors deltagande i 

fredsbyggandet och säkerhetsarbetet (NAP Rwanda, 2009). I praktiken kommer det innebära 

att Rwanda (1) uppmanar kvinnliga ledare att delta i detta arbete samt öka deras förmåga att 

faktiskt delta, (2) ökar antalet kvinnor i beslutsfattandeorgan, (3) kvinnor med erfarenhet av 

detta arbete identifieras genom en databank, (4) Rwanda ökar antalet rekryterade kvinnor som 

är verksamma inom freds- och säkerhetsbyggandearbetet samt utbildar kvinnor att bli 

verksamma inom detta område, (5) Rwanda skapar ett ramverk för hur en dialog ska uppstå 

mellan kvinnliga ledare och kvinnor på gräsrotsnivån, (6) Rwanda skapar ett forum för 

kvinnor där information och beslut rörande fred och säkerhet kommuniceras ut, möten ska 

hållas minst en gång om året (NAP Rwanda, 2009).  

 

7.1.1.2 Teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen 

Sett till tydligheten hos dessa mål och strategier för implementeringen bedöms de vara relativt 

tydliga. Den femte strategin kan emellertid uppfattas som en aningens missvisande eftersom 

att strategin enbart riktar sig mot kvinnor, att kvinnliga ledare ska föra en dialog med andra 

kvinnliga representanter från gräsrotsnivån. Tanken är att kvinnor ska fungera, likt männen, 

som en tillgång för freds- och säkerhetsarbetet. Men med denna beskrivning löper det en risk 

att resolutionen enbart uppfattas som en kvinnofråga, vilket inte är ambitionen med 

resolutionen. Resolutionens mål kommuniceras därmed inte ut på ett fullgott sätt. Det medför 

dessutom att kommunikationslinjerna möjligtvis blir bristfälliga eftersom att den bristande 

tydligheten kan påverka samförståendet rörande det önskade resultatet. Sett till det effektiva 

ledarskapet fungerar dock den femte strategin som kompletterande. Detta eftersom att 

beslutsfattare har en dialog med gräsrotsnivån, vilket skapar en tydlig definierad hierarki där 

den lägre nivån svarar till den högre.  
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7.1.1.3 Granskningsrapporten 

Hur implementeringen har fullföljts kan sedermera diskuteras. I granskningsrapporten av 

implementeringen har diverse olika indikatorer identifieras beträffande hur fokusområdet, 

deltagande, har uppnåtts. Den första indikatorn är det kvinnliga deltagandet på 

myndighetsnivå, se tabell 2. Rwanda utmärker sig globalt när det kommer till den höga 

kvinnliga representationen i parlamentet. Utöver den höga andelen i parlamentet är den 

kvinnliga representationen hög i både senaten och i innehavandet av diverse ministerposter. 

Detta illustrerar den rådande politiska viljan och den fördelaktiga jämställdhetspolitiken. De 

höga siffrorna återspeglar emellertid enbart könsfördelningen på de höga posterna. När det 

kommer till lägre nivåer, såsom provinsstyre och nedåt, är den kvinnliga representation 

avsevärt lägre. Siffrorna indikerar därmed att det finns brister rörande politikens tillräcklighet 

och enhetlighet (CSMR Rwanda, u.å.).  

 

Myndighetsnivå Kvinnlig representation 

Ministrar 38 % 

Biträdande ministrar 40 % 

Statssekreterare 50 % 

Parlamentet (senaten) 35 % 

Parlamentet (underhus) 56 % 

Guvernörer (provinser) 20 % 

Borgmästare (distrikt) 7 % 

Biträdande borgmästare inom ekonomi (distrikt)  13 % 

Biträdande borgmästare inom socialfrågor (distrikt) 90 % 

Ministrar (distrikt) 17 % 

Tabell 2. Källa: CSMR Rwanda u.å. 

. 

Den andra indikatorn är det kvinnliga deltagandet inom rättvise- och säkerhetssektorn, det vill 

säga polis, militär och rättsväsende, se tabell 3. Både inom polisen och militären finns det 

ingen högt uppsatt kvinna i kommandostyrkan. Sedan 2010 har däremot många kvinnor blivit 

befordrade till högre positioner inom institutionerna. Den procentuella andelen av kvinnor 

inom dessa två institutioner är emellertid väldigt låg. När det kommer till rättsväsendet 

föreligger det en hög representation av kvinnor, vilken kan uppmätas till över  

30 % (CSMR Rwanda, u.å.). 
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Sektor Kvinnlig representation 

Domare ”Supreme court” 42 % 

Domare ”High court” 70 % 

Domare inom Gacaca (gräsrot)  35 % 

Militären 0,8 % 

Polisen 10 % 

Tabell 3. Källa: CSMR Rwanda, u.å. 
 

7.1.1.4 Teoretiska variablerna för granskningsrapporten 

Sett till de teoretiska variablerna åskådliggör indikatorerna hur könsfördelningen ser ut i de 

närbyråkratiska yrkena. Den kvinnliga representationen är relativt hög men det erfordras 

förbättringar när det kommer till könsfördelning på myndighetsnivå, och då på de lägre 

befattningarna. Utöver detta behöver den generella könsfördelningen samt könsfördelningen 

inom kommandostyrkan hos polisen och militären förbättras om implementeringen ska 

bedömas vara lyckad, det vill säga att implementeringen sker i enlighet med den nationella 

handlingsplanen. Vidare är det positivt att fördelningen är relativt jämn inom rättvisesektorn. 

Beträffande polisen och militären är fortfarande könsfördelningen skev, dock går det att finna 

positiva tendenser i rekryteringen av kvinnor till högre befattningar.  

 

7.1.2. Förebyggande och skydd 
	
7.1.2.1. Nationella handlingsplanen; förebyggande 

Rwanda har utarbetat ett ramverk för implementeringen av resolution 1325 rörande 

förebyggande och skydd. Rwandas åtaganden gällande förebyggande av våld mot kvinnor är 

att ratificera och genomföra alla internationella och regionala konventioner som berör 

jämställdhet och rättvisa, se över och anta riktlinjer och lagar som stödjer kvinnors 

involvering i freds- och säkerhetsprocesser samt sprida innehållet av lagstiftningen och 

konventionerna som behandlar kvinnors rättigheter. Rent konkret är målen för Rwanda att, för 

det första stärka och utveckla mekanismer, politik och förfarande som berör kvinnliga 

rättigheter och den kvinnliga säkerheten. Målen ska således fungera våld- och 

konfliktförebyggande. För det andra ska det skapas en lämplig rättslig miljö för att skydda 

dessa rättigheter. I praktiken innebär detta (1) att könsanalyser genomförs angående försvar, 

nationell säkerhet samt att rekommendationer utfärdas, (2) att rekryteringsprocesser inom 

polisen och armén ses över, (3) att beslutsfattare, poliser och soldater blir utbildade inom 

kvinnlig freds- och säkerhetspolitik, (4) att kvinnor får en utbildning gällande medling, 
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opinionsbildning, konflikthantering och förhandlingstekniker, (5) att konventioner, lagar och 

dylikt blir översatt till Kinyarwanda för att alla ska förstå den kvinnliga fred- och 

säkerhetspolitiken, (6) att det sker en uppföljning av ratificering av de nya lagarna, (7) att en 

inventering av diskrimineringspraxis görs, (8) att de lokala myndigheterna på gräsrotsnivå och 

opinionsbildare blir medvetna om resolutionens mål och det önskade resultatet (NAP 

Rwanda, 2009). 

 

7.1.2.2. Teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen; förebyggande 

Tydligheten i de presenterade målen och strategierna bedöms vara goda. Det förekommer 

ingen tvetydighet eller motsägelsefullhet i de framtagna delarna. Tydligheten förstärks 

dessutom med kravet att konventionerna och lagarna ska översättas till det inhemska språket 

Kinyarwanda. Detta faktum att konventionerna och lagarna översätts förbättrar även 

förutsättningarna för goda kommunikationslinjer eftersom att det blir lättare att skapa 

samförstånd hos alla involverade. Att beslutsfattare, poliser, soldater samt att lokala 

myndigheter på gräsrotsnivå och opinionsbildare blir medvetna om målen och det önskade 

resultatet förbättrar även detta förutsättningar för att uppnå goda kommunikationslinjer. 

Chansen för att samförstånd och enlighet uppnås ökar när det sker en tydlig kommunikation 

mellan alla involverade. Angående närbyråkratens roll uppfattas det positivt att 

rekryteringsprocessen av sådana yrken, såsom poliser och soldater, ses över. Detta eftersom 

att den jämlika representationen inom dessa yrken troligtvis ökar i och med detta åtagande. 

Det effektiva ledarskapet kan kopplas samman med att nya lagar ratificeras eftersom att dessa 

kan ses som ett handfast verktyg för det effektiva ledarskapet. Det faktum att det krävs att 

lagar efterföljs limiterar externa restriktioner. Värt att poängtera är emellertid att lagens 

utformning är avgörande för vilken verkan den kommer få på implementeringen.   

 

7.1.2.3. Nationella handlingsplanen; skydd 

Gällande skydd är Rwandas åtaganden följande; att skydda kvinnors rättigheter och anta lagar 

som fördömer könsrelaterat våld, att ge vård till alla offer för könsrelaterat våld samt att 

förbättra kvinnors tillgång till reproduktiv hälsovård. De framtagna målen för dessa åtaganden 

är för det första att utplåna den straffrihet som förekommer gällande misstänkta brottslingar 

av könsrelaterat våld, för det andra att förbättra och förstärka det skydd som finns mot våld, 

för det tredje att skydda unga flickor mot könsrelaterat våld, för det fjärde att återställa 

värdigheten hos de överlevande och för det femte att stärka de mekanismer som finns för att 

bekämpa könsrelaterat våld i hemmet. Strategierna som ska tillämpas i praktiken för att uppnå 
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dessa mål är (1) att ställa misstänkta brottslingar inför rätta och sedan utfärda dömande 

domar, (2) att utbilda soldater och poliser i internationell humanitär rätt och i hur 

könsrelaterat våld ska bekämpas, (3) att skapa center för psykologiskt stöd och dagcenters för 

de drabbade, (4) att erbjuda kvalitativ hälsovård och stöd för de som blivit infekterade med 

HIV/AIDS, blivit drabbade av oönskade graviditeter och andra hälsoproblem, (5) att 

analysera vilket sätt som är det effektivaste sättet att hantera sexuella övergrepp, (6) att skapa 

psykologiska rehabiliteringscenters för brottslingarna, (7) att följa upp tidigare stridande 

kvinnors återanpassning, (8) att skapa särskilda tjänster för kvinnliga flyktingar, för 

återvändande kvinnor och för fördrivna kvinnor, (9) att öka medvetenheten om kampen mot 

könsrelaterat våld (NAP Rwanda, 2009).  

 

7.1.2.4. Teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen; skydd 

Likt strategierna innan kommer de nya lagarna att bidra till ett effektivt ledarskap eftersom 

lagarna fungerar som vitala verktyg för implementeringen av resolutionen, vilket ledarna 

måste rätta sig efter. De externa restriktionerna begränsas också eftersom att lagarna är 

bindande. Lagarna skapar dessutom förhoppningsvis tydlighet och välfungerande 

kommunikationslinjer. Samförstånd hos alla de involverade är lättare att uppnå när ett 

regelverk ligger till grund för implementeringen. Utbildningen kommer även förbättra 

förutsättningarna för samförstånd hos de involverade gällande implementeringsmålen och det 

önskade resultatet. Tydligheten är god och strategierna för att uppnå målen är precisa och 

konkreta.  

 

7.1.2.5. Granskningsrapporten 

Utifrån granskningsrapporten (u.å.) går det att urskilja fyra olika indikatorer för hur 

implementeringen ser ut gällande fokusområdet förebyggande och skydd. Den första 

indikatorn handlar om hur åtalandet och bestraffningen av könsrelaterat våld har sett ut. I 

dagsläget existerar en lag mot könsrelaterat våld i Rwanda. Det förekommer emellertid brister 

i tillämpningen av lagstiftningen samt vilka domslut lagstiftningen leder till. Den andra 

indikatorn är kvalitén på genusrelaterade lagar och policys. Rwanda har i dagsläget ett 

genusdepartement vars uppdrag är allomfattande. Departementet är dessutom mottaglig för 

anammandet av internationella instrument rörande mänskliga rättigheter och verkar som den 

implementerande myndigheten. Utöver detta behandlas jämställdhetsfrågor på alla nationella 

institutioner och avdelningar på både central och decentraliserad nivå. Detta medför en god 

bevakning av könsrelaterade frågor på alla nivåer i samhället. Den tredje indikatorn är vilka 
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typer av rekommendationer som olika rättsliga rapporter har kommunicerat ut gällande 

kvinnliga rättigheter. En rekommendation vilken har gjorts gällande är att våldtäkt och 

sexuellt våld numera i klassas som ett oberoende brott. Detta har resulterat i att det nu finns 

rättspraxis som stärker den rättsliga grunden för våldtäkt och sexuellt våld. Den fjärde 

indikatorn är andelen kvinnor som får ta del av ekonomiska bidrag, vilka är kopplade till 

konfliktlösning och återbyggandsprocesser. Regeringen i Rwanda har instiftat en fond vars 

uppgift är att ge stöd åt de som har överlevt folkmordet. De flesta av mottagarna till denna 

fond är kvinnor. När det kommer till återanpassning får kvinnor möjlighet att komma till ett 

återanpassningscenter. Utöver detta får kvinnorna ekonomisk hjälp samt assistans med 

vidarebosättning. Kvinnors hjälppaket är därmed större än männens (CSMR Rwanda, u.å.).  

 

7.1.2.6. Teoretiska variablerna för granskningsrapporten 

Indikatorerna påvisar därmed att målen som preciserats i den nationella handlingsplanen om 

att anta lagar som fördömer könsrelaterat våld har realiserats. Implementeringen har därmed 

skett i enlighet med den nationella handlingsplanen. Strategin gällande att ställa misstänkta 

brottslingar och utfärda dömande domar har förbättrats med anammandet av relevant 

rättspraxis. Emellertid går det att kritisera huruvida utplånandet av straffrihet som 

förekommer gällande misstänkta brottslingar av könsrelaterat verkligen har fullföljts, detta 

eftersom att det tydligt lyfts fram att det förekommer brister i tillämpandet av lagen och hur 

domsluten har sett ut. Ytterligare har Rwanda agerat i enlighet med den nationella 

handlingsplanen vid tillsättandet av en implementerande myndighet, vilket är positivt sett till 

det effektiva ledarskapet. Den nationella handlingsplanens strategi att hjälpa kvinnor med 

återanpassningen i samhället har även denna implementerats.  

 

7.1.3. Främjandet av ett genusperspektiv 
	
7.1.3.1.  Den nationella handlingsplanen 

De åtagande som preciserats i Rwandas nationella handlingsplan (2009) gällande främjandet 

av ett genusperspektiv är att mobilisera de kvinnliga insatserna och vidta nödvändiga åtgärder 

för att involvera kvinnor i freds- och säkerhetspolitiken samt stödja kvinnors initiativ. De 

framtagna målen är följande; att stärka attityder och beteenden som främjar fred och kvinnors 

rättigheter, att främja kommunikation som inte innefattar våld, att främja forskning om kön, 

fred och säkerhet, att förstärka det kvinnliga och manliga samarbetet på alla nivåer samt ge 

tekniskt och ekonomiskt stöd för kvinnors initiativ. De framtagna strategierna som redogjorts 
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för att uppnå dessa mål är (1) att organisera debatter om relationer mellan makar samt 

debatter om fredlig samlevnad, (2) att organisera offentliga debatter om kön, tolerans, 

fredskulturen och fredsförebyggandearbete, (3) att genomföra forskningsarbete om fredlig 

samexistens, gemenskap och om de överlevande, vilket sedan ska skapa debatter på alla 

nivåer, (4) att utbilda män och kvinnor på alla nivåer om kön, konfliktförebyggande arbete 

och om resolutionen, (5) att organisera utbildningar för kvinnliga ledare samt skapa 

medvetenhet på gräsrotsnivå om förekomsten av de finansiella möjligheterna (NAP Rwanda, 

2009).  

 

7.1.3.2. Teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen 

Det faktum att ett av målen och att strategierna 3, 4 och 5 innefattar aktiviteter som involverar 

alla nivåer av samhället, gör att förutsättningar för goda kommunikationslinjer förbättras. 

Anledningen till detta är att chanserna för att samförstånd uppnås ökar. Debatterna och 

utbildningarna förbättrar även dessa förutsättningen för att samförstånd ska uppnås eftersom 

att en plattform för att förstå implementeringsmålen och det önskade resultatet skapas.  

 

7.1.3.3. Granskningsrapporten 

Vid granskningen av implementerande av fokusområdet, främjandet av ett genusperspektiv, 

identifierades två olika indikatorer. Den första indikationen är hur inkorporerandet av 

resolution 1325 sett ut hos militären och polisen. Rwandas nationella handlingsplan har 

tydliga strategier gällande detta i form av utbildningar. I dagsläget har implementerandet av 

dessa utbildningar inte fullbordats än, militären har påbörjat utbildningarna men har inte 

avslutat dem. Den andra indikationen är avsatta och utbetalda ekonomiska medel till 

organisationer och myndigheter som arbetar med kvinno-, freds- och säkerhetsrelaterade 

frågor. Det finns inga exakta siffror men varierade strategier implementeras för närvarande av 

både privata och offentliga institutioner (CSMR Rwanda, u.å.).  

 

7.1.3.4. Teoretiska variablerna för granskningsrapporten 

Implementerandet har inte skett i enlighet med den nationella handlingsplanen. Värt att 

nämna är emellertid att utbildningar har påbörjats, vilket bör ses som ett gott tecken. 

Beträffande implementerandet av strategierna som berör ekonomiska medel är det svårt att ge 

ett utlåtande eftersom att informationen är knapphändig. 
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7.2 Sierra Leone  
Sierra Leones handlingsplan avser åren 2010 till 2013. Den totala budgeten för 

implementeringen av handlingsplanen är 21 301 314 US dollar. När budgeten beräknas i 

förhållande till invånarantalet blir budgeten 3,43 US dollar per person. Det bör dock 

understrykas att den framtagna budgeten för implementeringen överskrider kapaciteten av 

regeringens statsbudget. Detta innebär att regeringen inte själva kan finansiera 

implementeringen utan är beroende av att andra kan bidra till finansieringen av detta. De 

finansiella bidragen eftersöks från varierande källor, alltifrån privata sektorn, NGO:s, hushåll 

och individer. Strategierna för att finna källor till finansiellt stöd är lobbying, 

kapacitetsutbyggnad och nätverka med andra institutioner. I teorin bär regeringen 

huvudansvaret för implementeringen men i praktiken bärs huvudansvaret av den tillsatta 

kommittén för implementeringen (NAP Sierra Leone, 2010). Resurserna och kapaciteten är 

därmed undermåliga och det föreligger dåliga omständigheter för att kunna verkställa 

implementeringen. Det finns en överhängande risk att budgeten inte kommer att hållas när 

budgeten är beroende av finansiella bidrag. De framtagna strategierna kan emellertid verka 

som effektiva verktyg för indrivandet av finansiella medel. Sett till det effektiva ledarskapet 

finns det en tydlig definierad hierarki med endast en central implementerade myndighet, 

vilket skapar goda förutsättningar för en lyckad implementering.  

 

7.2.1. Deltagande 
	
7.2.1.1. Den nationella handlingsplanen 

Det åtagande som preciserats av Sierra Leone angående deltagande, är att öka deltagandet och 

representationen av kvinnor. För att uppnå detta åtagande har tillhörande mål framtagits. 

Dessa mål är för det första att öka representation av kvinnor, vilket innebär att kvinnor minst 

ska stå för 30 % av den politiska representationen, samt att det ska föreligga jämn 

könsfördelning i de beslutsfattande organen på alla nivåer, för det andra ska rekryteringen av 

kvinnor öka inom brottsbekämpning, rättvisa och säkerhetsinstitutioner. Strategierna som 

följer är (1) att lobba lagstiftare, lokala ledare och andra aktörer inom regeringen, (2) att 

kvinnoorganisationer gör rikstäckande kampanjer för att fördjupa medvetenheten om snabba 

ageranden, (3) att bredda de gemensamma åtgärderna för jämställdhet, (4) att organisera 

utbildningar om jämställdhets-, freds- och säkerhetsfrågor, (5) att tillhandahålla utbildning för 

kvinnor om medling, förhandling, fredsbevarandearbete och säkerhet, och detta på 
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internationell, nationell och regional nivå, (6) att utveckla mekanismer som kan säkerställa att 

kvinnor drar nytta av dessa utbildningar (NAP Sierra Leone, 2010).  

 

7.2.1.2. Teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen 

Tydligheten hos dessa mål och strategier är av skiftande kvalité. Sett till målen är dessa 

tydliga eftersom att det förekommer tydliga villkor för en lyckad implementering. 

Strategierna (1), (3) och (6) finns det emellertid utrymme för tolkning, innebörden av 

strategierna och hur strategin ska tillämpas behålls osagt. Tydligheten och 

kommunikationslinjerna är därmed bristfälliga eftersom att strategierna inte är precisa eller 

konkreta berörande hur implementeringsmålen ska uppnås. Utbildningar och vikten av att 

involvera alla nivåer i samhället förbättrar emellertid förutsättningarna för att uppnå 

samförstånd, vilket är ett villkor för att uppnå goda kommunikationslinjer. Närbyråkratens 

roll kan dessutom resoneras kring. I och med det andra målet, att öka rekryteringen av 

kvinnor inom brottsbekämpning, rättvisa och säkerhetsinstitutioner, ökar chansen att uppnå en 

jämn könsfördelning inom dessa närbyråkratiska yrken. 

 

7.2.1.3. Granskningsrapporten 

Granskningsrapporten påvisar två indikatorer vilka går att koppla till hur fokusområdet 

deltagande har implementerats. Den första av dessa indikatorer är det kvinnliga deltagandet 

på myndighetsnivå. Dessa siffror visar på en låg andel kvinnor på myndighetsnivå, se tabell 4. 

Det sker en öppen diskriminering av kvinnor vid tillsättandet av dessa yrken och det finns 

inget som indikerar på ett trendbrott. Siffrorna åskådliggör således den patriarkala strukturen i 

Sierra Leone och den totala manliga dominansen som föreligger i landet gällande 

innehavandet av diverse befattningar. Utöver de presenterade siffrorna föreligger en skev 

könsfördelning i innehavandet av posten vice minister.  I Sierra Leone har aldrig fler än tre 

kvinnor utsetts till en sådan titel. Värt att nämna är emellertid att kommunfullmäktige har ett 

krav att minst 50 % av medlemmarna i distriktkommittén ska vara kvinnor, vilket också 

efterlevs. Detta kan således indikera på en politisk vilja att höja kvinnors politiska status 

(CSMR Sierra Leone, u.å.) 
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Myndighetsnivå Kvinnlig representation 

Statsråd 4 % 

Parlamentet 14,3 % 

Regioners ledare 6,7 % 

Kommunfullmäktige 18,8 

Borgmästare 0 % 

Styrelseordförande 0 % 

Tabell 4. Källa: CSMR Sierra Leone, u.å. 

 

Den andra indikationen är andelen kvinnligt deltagande inom rättvise- och säkerhetssektorn. I 

dagsläget implementerar polisen och militären policys som ger kvinnor och män lika 

möjlighet till rekrytering och befordran. Data visar på att kvinnor innehar endast 16, 5 % av 

platserna och att kvinnor enbart innehar 20 % av de höga befattningarna. Data visar dessutom 

att den högsta andelen kvinnor finnes i yrkesbefattningen konstapel och att män även 

dominerar på de lägre befattningarna. Ingen kvinna har någonsin nått titeln generalinspektör 

eller vice generalinspektör, vilket är problematiskt eftersom att det är den lägsta befattning där 

relevanta beslut kan fattas inom poliskåren. Beträffande militären är det samma tendenser 

inom militären som påvisats inom polisen. Andelen kvinnor inom militären uppmäts till 

endast 3,7 %. Den manliga dominansen inom yrkeskåren är således ett faktum. Det har 

emellertid antagits en genuspolicy som kan öka andelen kvinnor på högre befattningar. Sett 

till rättsväsendet har det skett stora framsteg i den rådande könsfördelningen. Av alla domare i 

de olika domstolarna är 47 % kvinnor (CSMR Sierra Leone, u.å.).  

 

7.2.1.4. Teoretiska variablerna för granskningsrapporten 

Dessa indikatorer åskådliggör därmed att det uppsatta målet, att kvinnor minst ska stå för 30 

% av den politiska representationen samt att det ska föreligga jämn könsfördelning i de 

beslutsfattande organen på alla nivåer, inte har implementerats på ett fullgott sätt. 

Implementeringen är bristfällig i och med att implementeringen inte har skett i enlighet med 

den nationella handlingsplanen. Det sker dock en positiv trend gällande rekryteringsmålet 

som presenterats med tanke på den implementerade policyn om lika möjligheter till 

rekrytering och befordran för kvinnor inom polisen och militären. Inom rättsväsendet har 

emellertid implementering av den jämlika representationen implementerats i enlighet med den 

nationella handlingsplanen. Detta betyder att den jämna könsfördelningen inom de 

närbyråkratiska yrkena också är bristfällig, framförallt beträffande den skeva 

könsfördelningen vid tillsättandet och innehavandet av höga befattningar.   



	 26	

7.2.2. Förebyggande och skydd 
Sierra Leones utarbetade ramverk gällande förebyggande och skydd består av tre olika delar, 

förebygga konflikter som innefattar våld mot kvinnor och barn, skydd av utsatta personer, och 

då framförallt kvinnor och flickor genom att förstärka deras roll i samhället samt åtala 

förövarna och säkra kvinnors rättigheter. 

	

7.2.2.1. Den nationella handlingsplanen; förebyggande 

När det kommer till förebyggande av konflikter som innefattar våld mot kvinnor och barn, 

finns ett övergripande åtagande. Det framtagna åtagandet är att ta fram konkreta åtgärder som 

kan införliva ett jämställdhetsperspektiv. Åtgärderna ska därmed innefatta aktiviteter som 

främjar fred och säkerhet. För att realisera detta åtagande har mål framställts. För det första 

ska politiska partier och säkerhetsinstitutioner som är kopplade till resolutionen öka samt ska 

relevant utbildning, finansmedel och hälsovård förordas, för det andra ska policys, 

mekanismer och procedurer som förebygger våld mot kvinnor inrättas på samhällsnivå, för 

det tredje ska en rättslig grund konstrueras för att skydda kvinnliga rättigheter och säkerhet. I 

praktiken ska dessa mål uppnås genom (1) att anta och sprida resolutionens budskap och mål 

till institutioner, och detta genom möten, uppdatering och ratificering av olika instrument som 

kan förebygga, hantera och lösa konflikter, (2) att förenkla och översätta resolutionen till de 

viktigaste lokala språken, (3) att skapa en medvetenhet om resolutionens kapacitet på 

samhällsnivå, (4) att stärka initiativ för konfliktförebyggande-, konflikthanterings-, freds- och 

säkerhetsarbete, (5) att samla information om lagstadgande och brukliga lagar för att 

förebygga våld mot kvinnor, (6) att förespråka lobbying till parlamentet för att uppnå snabba 

antagande av relevant lagstiftning, (7) att förenkla och översätta lagarna till internationella, 

regionala och subregionala lagar, (8) att uppföra jämställdhetskoncept och 

genusanalystekniker som beslutsfattare kan använda sig av, (9) att sprida praxis till 

beslutsfattare på alla samhällsnivåer angående hur tillämpningen av resolutionens mål ska se 

ut (NAP Sierra Leone, 2010).  

 

7.2.2.2. De teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen 

Tydligheten för denna del av handlingsplanen bedöms vara relativt god eftersom att det inte 

förekommer någon tvetydighet eller missvisande information. Konkreta förslag för  

strategi (1) gällande vilka eventuella instrument som skulle kunna vara aktuella presenteras 

emellertid inte.  Att en förenkling och översättning kommer att ske förbättrar även chanserna 

för goda kommunikationslinjer. Förutsättningar för samförstånd ökar när alla förstår 
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resolutionens mål och relevanta lagar. Faktumet att alla samhällsnivåer involveras är även 

detta en viktig aspekt för att uppnå goda kommunikationslinjer samt att praxis och tydliga 

koncept hur tillämpningen ska se ut kommuniceras ut. Lagarna fungerar även som ett handfast 

verktyg för det effektiva ledarskapet när implementeringen av resolutionen ska ske.  

 

7.2.2.3. Den nationella handlingsplanen; skydd av utsatta personer 

Vidare till den andra delen, skydd av utsatta personer, och då framförallt kvinnor och flickor 

genom att förstärka deras roll i samhället. Sierra Leones åtagande inom detta område är att 

öka skyddet, förstärkningen och stödet för utsatta kvinnor. Målen som följer är att för det 

första att rapportering om könsrelaterat våldet ska öka, för det andra att utsatta personer ska få 

ekonomiskt, psykologiskt och rättsligt stöd, för det tredje ska statliga åtgärder och förmåner 

för kvinnor i utsatta situationer öka. I praktiken innebär detta att Sierra Leone ska (1)  bedriva 

forskning om könsrelaterat våld samt ska rapporteringen om könsrelaterat våld öka, (2) 

kapaciteten för att ge offer för könsrelaterat våld upprättelse ska öka, (3) Sierra Leone ska 

tillhandahålla logistiskt och ekonomiskt stöd till advokater för att åtal ska väckas, (4) 

ytterligare rekrytering av domare och advokater ska stödjas, (4) kvinnors ekonomiska 

egenmakt ska förespråkas, och detta genom rimliga budgeterar och att andra produktiva 

resurser, (5) Sierra Leone ska hitta utsatta kvinnor och uppmana dem att vara del av 

etablissemanget (NAP, Sierra Leone, 2010).   

 

7.2.2.4. De teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen; skydd av utsatta 

personer 

Sett till dessa mål och strategier kan strategi (2) ses som en relevant strategi för att förbättra 

förutsättningarna att uppnå tillräcklig kapacitet. Strategin kan bidra med positiva 

konsekvenser för implementeringen men det finns en risk att samförstånd inte kommer 

uppnås eftersom att en precisering inte förekommer gällande hur denna kapacitet de facto ska 

förbättras. Strategi (3) och (4) förbättrar även dessa förutsättningen för att uppnå tillräckliga 

resurser och kapaciteter eftersom att det betonas att ekonomiskt stöd och rimliga budgeterar 

bör prioriteras.  

 

7.2.2.5. Den nationella handlingsplanen; åtala förövarna och säkra kvinnors rättigheter 

För att uppnå den sista delen, åtala förövarna och säkra kvinnors rättigheter, har Sierra Leone 

ett övergripande åtagande. Detta åtagande är öka antal åtal samt rehabilitera offren som 

drabbats av könsrelaterat våld. För att uppnå detta antagande har Sierra Leone följaktligen 
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preciserat tre stycken mål. Dessa mål är att fullt ut implementera de rekommendationer som 

rapporterats av ”Truth and Reconciliation Commission” angående kvinnor, stärka 

rättsväsendet gällande sexuellt våld samt redovisa det ökade könsrelaterade våldet på alla 

samhällsnivåer. Dessa mål ska realisera genom fyra framtagna strategier (1) att översätta 

”Truth and Reconciliation Commission” rekommendationer till de lokala språken, (2) att 

säkerställa att kvinnor och offren blir tillgodosedda vid implementeringen, (3) att göra 

samhällsmedlemmar och tjänsteleverantörer medvetna om hela implementeringen, alltifrån 

verkställandet till efterlevnad, och detta genom utbildning, (4) att genomföra 

arbetsseminariums för tjänstemän inom rättvisesektorn så att lagstiftandet harmoniseras och 

för att framtagandet av brukliga lagar ska ske (NAP Sierra Leone, 2010).  

 

7.2.2.6. De teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen; åtala förövarna och 

säkra kvinnors rättigheter 

Precis likt de föregående målen och strategierna för detta område inom implementeringen är 

lagarna ett vitalt verktyg för det effektiva ledarskapet samt förbättras förutsättningarna för 

samförstånd när utbildningar om könsrelaterat våld genomförs. Faktumet att 

rekommendationerna översätts till lokala språk förbättrar även detta förutsättningarna för att 

uppnå samförstånd. Beträffande tydligheten kan strategi (2) diskuteras, detta med anledning 

av den vaga formuleringen. Hur strategin ska uppnås preciseras inte vilket gör att det finns 

utrymme för tolkning, implementeringen av denna strategi kan därmed variera.  

 

7.2.2.7. Granskningsrapporten 

Utifrån granskningsrapporten kan tre indikatorer presenteras, vilka ska illustrera hur 

implementeringen sett ut rörande fokusområdet förebyggande och skydd. Den första 

indikationen är hur åtalandet och bestraffningen av könsrelaterat våld har sett ut. Trots 

inbördeskrigets slut är det könsrelaterade våldet ett stort problem i Sierra Leone, till och med 

till den grad att det fortsätter att öka i landet. Tabellen nedan (tabell 5) visas den låga andelen 

inrapporterade fall som utreds samt hur få fall som leder till en fällande dom. Det föreligger 

dessutom problem gällande fall som inte blir inrapporterade och att det är ett alltför vanligt 

förekommande att fallen dras tillbaka av offret (CSMR Sierra Leone, u.å.).  
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Typ av könsrelaterat 

våld 

Andel fall 

som 

utreds 

Andel som blir 

lösta/tillbakadragna 

Andelen 

åtalade 

Andelen fall 

som har 

bristande 

bevisning 

Andelen 

fällda 

Sexuellt våld 49,8 % 12,1 % 33,7 % 0,2 % 20 % 

Våld i hemmet 49,2 % 6,9 % 18,8 % 0,1 % 15 % 

Övergrepp på barn 37,4 % 7,1 % 8,3 % 0 % - 

Trafficking 40,9 % 45,5 % 13,6 % 0 % - 

Tabell 5. Källa: CSMR Sierra Leone, u.å. 

 

Den andra indikationen är kvalitén på genusrelaterade lagar och policys. Genusdepartementet 

har utvecklat en nationell strategisk plan gällande genus. Planens syfte är att koordinera hur 

genusfrågor ska behandlas och hur implementeringen av olika policys ska gå till. Den 

politiska viljan att implementera policys och lagar är därmed närvarande men det finns 

problem gällande otillräckliga resurser och oviljan hos vissa män att implementera policys 

och lagar som relaterar till detta. Den tredje indikationen är andelen kvinnor som får ta del av 

stödpaket och ekonomiska bidrag. Utsatta personer blir erbjudna medicinisk hjälp, 

utbildningsstöd och psykologisk hjälp. Kvinnor som tar del av dessa bidrag utgör en större 

andel än männen. Detta är emellertid föga förvånande med tanke på att kvinnor var betydligt 

mer utsatta i jämförelse med männen (CSMR Sierra Leone, u.å.). 

   

7.2.2.8. De teoretiska variablerna för granskningsrapporten 

Indikatorerna för hur implementerandet av detta fokusområde har sett ut visar på att det finns 

problematik i landet gällande könsrelaterat våld, vilket Sierra Leone inte verkar få bukt med. 

Implementeringen av strategierna, i form av lagar, policys, rättspraxis, rekrytering och 

forskning, har inte uppnått en fullgod implementering. Implementeringen sker inte i enlighet 

med den nationella handlingsplanen. Angående implementeringen av strategierna som ska 

tillhandahålla stöd för kvinnor ser denna bättre ut. Den direkta enligheten går emellertid inte 

att konstatera eftersom att informationen inte är särskilt ingående.  

 

7.2.3. Främjandet av ett genusperspektiv 
	
7.2.3.1. Den nationella handlingsplanen 

För att främja ett genusperspektiv har Sierra Leones inte framtagit ett ramverk för just det 

ändamålet. Detta betyder emellertid inte att främjandet av ett genusperspektiv inte verkas för. 
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Enligt den nationella handlingsplanen bottnar de övriga åtagandena, målen och strategierna 

som preciserats i ett genusperspektiv. Åtagandena, målen och strategierna grundar sig i 

problem som är relaterade till kvinnliga behov och angelägenheter. Inkorporerandet av ett 

genusperspektiv är ständigt närvarande i framställandet av ramverket (NAP Sierra Leone, 

2010).  

 

7.2.3.2. De teoretiska variablerna för den nationella handlingsplanen 

Främjandet av ett genusperspektiv har således preciserats i de föregående delarna, deltagande 

samt förebyggande och skydd. Trots att ett genusperspektiv inkorporeras föreligger det 

emellertid en risk att tydligheten brister när det kommer till identifierandet av villkor för 

implementeringen. Utöver detta kan även kommunikationslinjerna påverkas, det kan vara 

svårt att uppnå samförstånd gällande det önskade resultatet när kommunikationen brister 

angående vilket det önskade resultatet de facto är. Viktigt att poängtera är emellertid att 

främjandet av ett genusperspektiv likväl kan uppnås om villkoren för implementeringen och 

det önskade resultatet har uppfattats vid preciserandet av de andra fokusområdena.   

 

7.2.3.3. Granskningsrapporten 

Vid granskningen av implementerande av detta fokusområde identifierades två olika 

indikatorer. Den första indikationen är hur genusperspektiv adresseras i fredsförhandlingar. 

Det finns inga indikatorer på att kvinnor får något speciellt stöd utan det går snarare att finna 

tendenser som visar på att kvinnor fortsätter att exkluderas vid förhandlingarna. Gällande 

utbildningar tränas militärer och poliser i inlemmandet av ett genusperspektiv. Den andra 

indikationen är avsatta och utbetalda ekonomiska medel till organisationer och myndigheter 

som arbetar med kvinno-, freds- och säkerhetsrelaterade frågor. Enhetlig data och information 

går dessvärre inte att finna, vilket gör att det inte går att tillhandahålla en fullgod bild om de 

ekonomiska medlen (CSMR Sierra Leone, u.å.).  

 

7.2.3.4. De teoretiska variablerna för granskningsrapporten 

Indikatorerna påvisar därmed att viss utbildning som preciserats till fokusområdet 

förebyggande och skydd har implementerats i enlighet med handlingsplanen. Utbildningarna 

och träningarna avser emellertid bara en del av utbildningarna. Med anledning av detta kan en 

direkt enlighet gällande all utbildning inte konstateras. Vidare går det inte att dra slutsatser 

om implementeringen av de ekonomiska resurserna eftersom att data och informationen är 
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bristfällig. Utöver detta har implementerandet av att involvera kvinnor i fredsförhandlingar 

misslyckats.  

 

7.3. Sammanfattning av analysen 
 

TEORETISKA 

VARIABLERNA 

RWANDA SIERRA LEONE 

Resurser och kapacitet - Begränsad eftersom att 

Rwanda är beroende av 

finansiellt stöd för 

implementeringen. 

- Undermålig information 

om de ekonomiska 

medlen och 

implementeringen av 

budgeten. 

- Begränsad eftersom att 

Sierra Leone är beroende 

av finansiellt stöd för 

implementeringen. 

- Undermålig information 

om de ekonomiska medlen 

och implementeringen av 

budgeten. 

 

Tydlighet - Sammantaget uppnår 

Rwanda en god tydlighet. 

- Ytterst få strategier som 

är missvisande. 

- Konkreta och handfasta 

strategier om hur målen 

ska realiseras. 

- Positivt att relevant 

information och 

dokument översätts till de 

lokala språken 

- Skiftande kvalité gällande 

tydligheten i de framtagna 

åtagandena, målen och 

strategierna. Bitvis relativt 

tydligt medan andra delar 

är diffusa och inte 

tillräckligt konkreta. 

- Positivt att relevant 

information och dokument 

översätts till de lokala 

språken. 

Kommunikationslinjer - Att lagarna och 

konventionerna översätts 

till de lokala språken 

skapar bra förutsättningar 

för samförstånd. 

- Utbildningar förbättrar 

likaså förutsättningarna 

för samförstånd. 

- Betonar vikten av att 

involvera alla nivåer i 

- Att lagarna och 

konventionerna översätts 

till de lokala språken 

skapar bra förutsättningar 

för samförstånd. 

- Utbildningar förbättrar 

likaså förutsättningarna för 

samförstånd. 

- Förekommer brister när det 

kommer till precisering 

och hur tydligt det önskade 
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samhället, vilket är 

eftersträvansvärt om goda 

kommunikationslinjer ska 

uppnås. 

resultatet kommuniceras 

ut.  

 

Närbyråkratens roll - Den kvinnliga 

representationen är 

relativt jämlik inom 

rättsväsendet. 

- Den generella 

könsfördelningen behöver 

förbättras inom polisen 

och militären. 

- Könsfördelningen 

behöver förbättras inom 

kommandostyrkan. 

- Positiva tendenser i 

rekryteringen av kvinnor 

till högre befattningar 

inom polisen och 

militären. 

- Den kvinnliga 

representationen är relativt 

jämlik inom rättsväsendet. 

- Könsfördelningen inom de 

andra närbyråkratiska är 

bristfälliga.  

- Tillsättandet och 

innehavandet av högt 

uppsatta befattningar är 

ytterst bristfällig.  

 

Effektivt ledarskap - En implementerande 

myndighet. 

- Nya lagar och rättspraxis 

har ratificerats, vilka 

fungerar som handfasta 

verktyg för det effektiva 

ledarskapet. 

- En implementerande 

myndighet. 

- Nya lagar och rättspraxis 

har ratificerats, vilka 

fungerar som handfasta 

verktyg för det effektiva 

ledarskapet. Tillämpandet 

av dessa är emellertid i 

många avseende bristfällig.   

Enlighet med den 

nationella handlingsplanen 

 

- Förhållandevis många av 

åtagandena, målen och 

strategierna har 

verkställts. 

- Få av åtagandena, målen 

och strategierna har 

verkställts. 

Tabell 6. Sammanfattning av analysen. Källa: NAP Sierra Leone (2010) & CSMR Sierra Leone (u.å.) 
samt NAP Rwanda (2009) & CSMR Rwanda (u.å.) 
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8. SLUTSATSER 
För att besvara syftet, huruvida kvinnlig representation kan påverka implementeringen av 

freds- och säkerhetsresolutionen 1325, ska jämförelsen nedan åskådliggöra ländernas 

implementering. Vid jämförelsen av implementeringen går det att finna både likheter och 

skillnader. För att konkretisera dessa likheter och skillnader tar jämförelsen avstamp i 

budgeteringen samt i de olika fokusområdena.  Den beräknade budgeten för 

implementeringen i länderna skiljer sig ifrån varandra. Rwandas budgetering är betydligt 

lägre än Sierra Leones. När budgeteringen beräknades i förhållande till invånarantalet innebar 

budgeten i Rwandas fall 0,75 US dollar per invånare medan i Sierra Leones fall innebar 

budgeten hela 3,43 US dollar per person. Detta skulle därmed betyda att den teoretiska 

variabeln, resurser och kapacitet, skulle bedömas vara betydligt bättre i Sierra Leones fall om 

det inte vore så att budgeteringen inte ligger inom ramen för statsbudgeten. I båda fallen är 

länderna beroende av andra källor än statsbudgeten för att få in tillräckligt med ekonomiska 

medel för att verkställa budgeten. Detta innebär således att dess siffror inte förtäljer så mycket 

om hur kapaciteten och resurserna de facto ser ut i de bägge länderna. Ytterligare finns det 

inte tillräcklig information eller data på hur länderna har lyckats med finansieringen eller hur 

länderna har distribuerat pengarna. Sett till det effektiva ledarskapet och en implementerande 

myndighet uppfyller bägge länderna denna teoretiska variabel, vilket därmed har skett i 

enlighet med den nationella handlingsplanen i de bägge fallen.  

Beträffande fokusområdet, deltagande, och dess åtagande, mål och strategier finns det 

tydliga likheter. De båda länderna har utarbetade strategier som ska öka rekryteringen av 

kvinnor i de beslutsfattande organen, och då på alla nivåer. Rwanda fokuserar däremot mer på 

själva freds-, konflikt- och säkerhetsarbetet till skillnad från Sierra Leone som främst 

fokuserar på att den generella jämna könsfördelningen ska förbättras. Ytterligare betonar 

Sierra Leone den faktiska andelen kvinnor som ska var representerade i dessa beslutfattande 

organ, vilket Rwanda väljer att inte precisera. I de framtagna strategierna precisera emellertid 

inte Sierra Leone hur detta mål ska implementeras och hur själva rekryteringen ska gå till. 

Sierra Leone lägger stor vikt vid utbildningar, vilket är bra i sig, men strategierna är troligtvis 

inte handfasta nog för att uppnå målen. Tydligheten hos de framtagna ramverken bedöms vara 

relativt goda i de bägge fallen. Endast en av de framtagna strategierna i Rwandas ramverk kan 

uppfattas som en aningens missvisande sett till det önskade resultatet. Den centrala skillnaden 

och det primära problemet är snarare att konkreta förslag eller verktyg inte preciseras i Sierra 

Leones fall. Strategierna och villkoren blir alltför diffusa, vilket gör att 

kommunikationslinjerna brister. Utrymmet för tolkning gör att samförstånd troligtvis inte 
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uppnås. Denna brist har således tydligt påverkat den faktiska implementeringen. I Rwandas 

fall kan implementeringen av detta fokusområde bedömas vara förhållandevis lyckad. 

Könsfördelningen är relativt hög, och då framförallt på de högre befattningarna. Trots att det 

finns tydliga förbättringsområden, såsom könsfördelningen inom de närbyråkratiska yrkena 

polis och militär, föreligger det en relativt jämn könsfördelning. Särskilt tydligt blir det om 

det sätts i förhållande till Sierra Leone som påtagligt inte lyckats implementera strategierna i 

enlighet med den nationella handlingsplanen. Den positiva trenden som identifierats indikerar 

att en förbättring håller på att ske men att en fullgod implementering uppnås i Sierra Leones 

fall uppfattas alltjämt som avlägset. Detta indikerar på att jämlik representation och närvarons 

politik de facto kan påverka implementeringen. Att det föreligger en korrelation mellan; hög 

andel kvinnliga parlamentariker och hur implementeringen av fokusområdet, deltagande, har 

lyckats. Kvinnor blir i större utsträckning åsidosatta i beslutsfattandet, vilket konfirmerar 

Phillips teori (2000) om vikten av jämlik representation och närvarons politik. Om jämlik 

representation och närvarons politik inte existerar, som i Sierra Leones fall, är det en större 

risk att kvinnor blir förbisedda i beslutfattandet. Det går därmed i detta fall att dementera 

Pitkins (1967) teori att alltför stor vikt har lagts vid vilka som är beslutsfattare. Det är inte 

irrelevant vilka egenskaper representanterna har, vilket Pitkin (1967) hävdar. Utöver detta 

konfirmeras även Phillips (1995) teori att kvinnliga intressen inte blir bättre tillgodosedde av 

en upplyst despotism bestående av enbart män. Det är påtagligt att kvinnor tappar förmågan 

att utöva kontroll när de inte får möjligheten att närvara på relevanta möten, vilket i detta fall 

innebär att det blir svårare att verkställa åtagandena och målen. Anledningen till detta kan 

vara faktumet som beskrivs av Heidar och Pedersen (2006), att kvinnliga parlamentariker 

tenderar vara mer positivt inställda till ny politik samt Barbers (1984) påstående att det 

vanligtvis föreligger oenigheter gällande vad som ska prioriteras. Det kan således betyda att 

den manliga dominansen i Sierra Leones parlament har inneburit att andra prioriteringar har 

gjorts. Faktumet att män innehar flest maktpositioner i Sierra Leone påverkar dessutom 

tolkningsföreträdet. Detta går i linje med Tickners (2004) teori om tolkningsföreträdet, att 

tolkningsföreträdet påverkar den politiska agendan. Den skeva könsfördelningen kommer 

därmed påverka även de andra fokusområdena, vilket redogöras nedan, eftersom att det är 

männen som sätter den politiska agendan samt bestämmer hur fred- och säkerhetspolitiken 

ska bedrivas, och då framförallt i Sierra Leones fall.  

Det andra fokusområdet, förebyggande och skydd, ligger fokus på antagandet av nya 

lagar och anammandet av ny rättspraxis i de båda ländernas ramverk. Rwandas strategier är 

handfasta och uppfattas som rimliga strategier om målen ska kunna realiseras. Sierra Leones 
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strategier är likvärdigt handfasta och bör kunna användas vid realiseringen av 

implementerandet. En annan aspekt som det har fokuserats på är att tillhandahålla vård och 

återanpassning för offren. Strategierna är i Rwandas fall förhållandevis konkreta eftersom att 

verktyg och instrument som ska användas vid implementeringen preciseras. I Sierra Leones 

nationella handlingsplan är implementeringsstrategierna inte lika konkreta och specifika som i 

Rwandas fall. Det finns enbart en övergripande strategi i Sierra Leones fall angående hur 

detta mål ska uppnås, att säkerställa att kvinnor och offren blir tillgodosedda vid 

implementeringen. Strategin är sålunda vag och inte lika handfast som Rwandas strategier. 

Utöver detta betonar båda länderna vikten av utbildning, det är med andra ord relativt 

jämbördiga när det kommer till betoningen av detta. Sett till tydligheten föreligger det ingen  

stor skillnad förutom det faktum att Rwanda har mer handfasta och konkreta förslag. De båda 

betonar vikten av att översätta relevant information och dokument till de inhemska språken, 

vilket innebär att samma förutsättningar gäller för båda länderna avseende detta.  

Förutsättningar för de rådande kommunikationslinjerna bedöms vara likvärdiga eftersom att 

de båda ramverken betonar vikten av att involvera alla samhällsnivåer samt att lagar ska 

antas. Förutsättningarna för samförstånd är därmed praktiskt taget desamma. Lagarna 

fungerar dessutom i de bägge länderna som vitala verktyg för det effektiva ledarskapet. Hur 

dessa åtagande, mål och strategier följaktligen har implementerats i de bägge länderna 

varierar. Rwanda har i betydligt större utsträckning lyckats implementera åtagandena, målen 

och strategierna i enlighet med den nationella handlingsplanen. Det finns dock tydliga brister i 

tillämpandet av lagarna och hur statistiken ser ut gällande dömande domar. I jämförelse med 

Sierra Leone är implementeringen emellertid i Rwanda avsevärt mer lyckad. Sierra Leone har 

misslyckats implementera de flesta av åtagandena, målen och strategierna, sett till enligheten 

med handlingsplanen. Det var dessutom bristande information rörande tillhandahållandet av 

stöd, vård och återanpassning.  Hur implementeringen sedermera verkställdes i de bägge 

länderna går i linje med Wängneruds (2000 & 2009) beskrivning att kvinnlig representation i 

parlament påverkar det utrymme som kvinnliga intressen får i politiken. Beskrivningen kan 

således fungera som en förklaring till varför implementeringen verkställdes i större 

utsträckning i Rwanda jämförelsevis med Sierra Leone. Rwandiska kvinnor har sålunda fått 

mer utrymme att verka för de kvinnliga intressena. En ytterligare förklaring kan vara Phillips 

(1995) förklaring att personer själva måste vara involverade när politiska beslut fattas. En 

annan förklaring kan vara det tolkningsföreträde som har getts till männen i Sierra Leones 

fall, vilket går i linje med Tickners (2004) teori om detta. Det har varit upp till männen att 

tolka verkligheten och hur samhället ser ut, vilket kan ha påverkat hur den statliga 
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maktutövningen har sett ut och vilka prioriteringar som har gjorts. Kvinnor har helt sonika 

exkluderats från beslut och medverkande i olika processer som rör fred- och säkerhetspolitik. 

Vidare kan möjligen även denna förklaring klargöra varför tillämpningen och att de dömande 

domarna i Rwanda var bristfälliga. Männen har helt sonika gjort tolkningar hur det faktiska 

läget har sett ut och därefter tillämpat lagar och dömt domar utifrån det. 

Det sista fokusområdet, främjandet av ett genusperspektiv, finns det tydliga skillnader när 

det kommer till åtagande, mål och strategier. Rwanda har tydligt preciserat innebörden av 

åtagandena, målen och strategierna samt redogjort konkreta verktyg och instrument för hur 

strategierna ska uppnås, vilket främst innefattas av utbildningar och forskning. I Sierra Leones 

nationella handlingsplan finns däremot inga konkreta eller handfasta åtagande, mål eller 

strategier för hur detta fokusområde ska realiseras. Främjandet av ett genusperspektiv har 

således inkorporerats i de andra fokusområdenas åtagande, mål och strategier i Sierra Leones 

fall. Detta har således påverkat hur de teoretiska variablerna har uppnåtts i de olika fallen. 

Kommunikationslinjerna är avsevärt bättre i Rwandas fall eftersom att det tydligt 

kommuniceras ut vad det önskade resultatet är, vilket förbättrar förutsättningarna för 

samförstånd. I Sierra Leones fall blir det önskade resultatet mer diffust i den bemärkelsen att 

resultatet inte tydligt preciseras i en egen kategori. Detta påverkar därmed även den teoretiska 

variabeln, tydlighet, med tanke på att villkoren inte identifieras. Hur implementeringen 

sedermera verkställdes finns det vissa skillnader och likheter. Sammantaget har både Rwanda 

och Sierra Leone misslyckats med implementeringen av detta fokusområde. Det går 

emellertid att finna en positiv tendens i de bägge fallen med motivering att utbildningar har 

påbörjats för att inlemma ett genusperspektiv i de närbyråkratiska yrkena. I 

granskningsrapporten av Sierra Leones implementering betonas även att det inte går att finna 

indikatorer på att kvinnor inkluderas i fredsförhandlingar, utan snarare det motsatta. När det 

kommer till de ekonomiska incitamenten finns det inte tillräcklig information och data, vilket 

innebär att det inte går att uttala sig om hur verkställandet ser ut på dessa områden. Utifrån 

dessa indikatorer har både Rwanda och Sierra Leone misslyckats att utföra implementeringen 

i enlighet med den nationella handlingsplanen. Sett till detta fokusområde går det sålunda inte 

att koppla ihop den jämlika representation och närvarons politik med andelen kvinnliga 

parlamentariker. Varför det ser ut på detta sätt kan möjligen förklaras av Pitkins (1967) teori 

att det primära är representanternas egenskaper, och inte vilka beslutfattarna är. En god 

representation skulle därmed uppnås genom att representanterna agerade utifrån folkets 

önskemål, det vill säga att i detta fall att främja ett genusperspektiv, och inte via en jämlik 

representation. En annan förklaring skulle kunna vara Tickners (2004) beskrivning att 
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ojämlikheten inte enbart kretsar kring att kvinnor innehar färre maktpositioner, utan även att 

hela strukturen är präglad av mäns erfarenheter. Det har därmed inte skett någon förändring i 

Rwanda trots att kvinnor blir representerade i större utsträckning. Argumentet i detta fall blir 

därmed att kvinnor bör få tolkningsföreträde gällande freds- och säkerhetsfrågor.  

Sammantaget har Rwanda lyckats bättre med implementeringen av resolutionen i den 

bemärkelsen att implementeringen har skett i enlighet med den nationella handlingsplanen i 

större utsträckning i Rwanda. Både Rwanda och Sierra Leone har misslyckats i vissa 

avseenden med att verkställa implementeringen fullt ut, men Rwanda har påtagligt lyckats i 

högre grad. Utöver detta har Rwanda lyckats bättre med att precisera åtagande, mål och 

strategier, vilket har inneburit att Rwanda har lyckats vara tydligare och mer konkreta. Sierra 

Leone har varit betydligt mer diffusa i sitt framställande av den nationella handlingsplanen, 

vilket således kan ha påverkat kommunikationslinjerna och gett utrymme för tolkning 

gällande hur implementeringen ska gå till samt vilket det önskade resultatet är. Varför 

framställandet har blivit otydligt kan möjligen förklaras av det faktum att det råder en ojämlik 

könsfördelning i parlamentet i Sierra Leone. Viktigt att betona är emellertid att det likväl kan 

ha andra förklaringar, såsom Lundquists (1987) förklaring att otydlighet i målen kan härröra 

från en svag styrning. Gällande närbyråkratens roll är länderna relativt jämbördiga, inom 

rättvisesektorn föreligger en relativt jämlik representation medan i säkerhetssektorn är den 

jämlika representationen ett problem. Ytterligare har de bägge länderna en undermålig 

representation av kvinnor i de högre befattningarna i de närbyråkratiska yrkena polis och 

militär. Sett till kapaciteten och resurserna är informationen för knapphändig för att uttala sig 

om hur länderna har lyckats implementera och fullfölja budgeten. Det kan tyckas att det borde 

vara centralt för länderna att redogöra och kommunicera ut detta. Länderna skulle därmed 

kommunicera ut till omvärlden att de förstår vikten att vara transparent samt att de prioriterar 

att implementera den nationella handlingsplanen på ett fullgott sätt. Utifrån det presenterade 

resultatet kan en korrelation mellan en hög andel kvinnliga parlamentariker och en lyckad 

implementering fastslås. Ett kausalt samband går emellertid inte att fastställa. Att det 

föreligger en skillnad kan utrönas men att denna med säkerhet beror på andelen kvinnor kan 

inte säkerställas. För att fastställa en kausalitet skulle ytterligare forskning på området krävas. 

Fortsatt forskning skulle exempelvis kunna vara en processpårning eller djupintervjuer med 

parlamentariker, närbyråkrater eller dylikt. Utöver detta skulle en ytterligare teoretisk variabel 

kunna tilläggas, viljan att fullfölja implementeringen. Det föreligger troligtvis skillnader när 

det kommer till viljan att verkställa implementeringen.  
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