
 
 
 
 

Sexuella övergrepp i en kontext av mänsklig 
säkerhet och biopolitiskt maktutövande 
En diskursanalys om inverkan av mänsklig säkerhet på sexuella övergrepp i 
fredsbevarande operationer 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

Försvarshögskolan HT 2016 
Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet 
Självständigt arbete (15 Hp) 
Författare: Elisa Högman 
Handledare: Tom Lundborg 
Antal ord: 15680 



 

	 1	

Abstract 
 

United Nations peacekeeping has been distinguished as a bringer of peace and stability to 

countries plagued by war and insecurity. However, reports since the 1990s of sexual 

exploitations by peacekeeping personnel have tainted these accomplishments. At the same 

time as these reports started to surface there was an internal development within the UN 

where the security discourse went from being state focused to being focused on securing the 

population’s security and health. This new trend was established in the United Nations 

Development Programme in 1994 as Human Security and laid the ground for the structure of 

the peacekeeping operations. This study asks the question how these exploits can occur in a 

discursive context where the population’s welfare and health is the reference of intervention. 

By examining the following representative cases: the Democratic Republic of Congo (DRC) 

and the Central African Republic (CAR), it can be seen how human security expresses a 

discursive reproduction of two different kinds of power: biopower and sovereign power. 

Through an analysis of the discourse in documents relating to the interventions it can be seen 

how these expressions of power creates a contextual environment where the sexual 

exploitations can take place.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
	

”United Nations peacekeeping operations have for decades brought peace and stability to 

countries emerging from war. […] The history of peacekeeping has been one of distinguished 

collective accomplishment and personal sacrifice. However, this exemplary record has been 

clouded by the unconscionable conduct of a few individuals” (Annan i Al-Husseins rapport, 

2005).1 

 

FN har sedan 1948 använt sig av fredsbevarande operationer för att upprätthålla fred och 

stabilitet i krigsdrabbade länder. Den dåvarande generalsekreteraren påvisar detta i Prins Zeid 

Ra’ad Zeid Al-Husseins rapport och visar på många lyckade fredsoperationer. FN:s 

fredsoperationer anses mycket viktiga för att upprätthålla fred och säkerhet i världen men 

dessa bedrifter har besudlats av de senaste två decenniernas rapporteringar om sexuella 

övergrepp begångna av FN-personal. Sedan 1990-talet har det rapporterats om sexuella 

övergrepp av FN:s fredsbevarande personal i länder som Kambodja, Bosnien, Haiti, Liberia 

och Sierra Leone (Human Rights Watch [HRW], 2016a). Under senare år har ett stort antal 

sexuella övergrepp i den Demokratiska Republiken Kongo (DRC)2 och i Centralafrikanska 

Republiken (CAR)3 rapporteras. FN försökte under händelserna i Kongo år 2004 presentera 

lösningar för att bekämpa övergreppen, vilket framgår i Al-Husseins rapport från år 2005 

(A/59/710) där det påbörjades ett arbete mot sexuella övergrepp och utnyttjande av 

civilbefolkningen. Trots detta arbete skedde samma typ av incidenter igen i CAR i form av 

ökad prostitution och trafficking, våldtäkter begångna av fredsbevarande soldater samt 

utnyttjande i form av sexuella tjänster i utbyte mot mat. Dessa brott har identifierats dels av 

FN:s egna rapporter, dels i rapporter från oberoende organisationer.4  

 

FN:s ändamål är, enligt FN-stadgan 1(1), att upprätthålla internationell fred och säkerhet. 

Fredsbevarande operationer har utvecklats till att bli det viktigaste verktyget när det gäller att 

																																																								
1 Kofi Annan, dåvarande Generalsekreterare för Förenta Nationerna, i Prins Zeid Ra’ad Zeid 
2 Övergreppen i fallet DRC började rapporteras år 2004  
3 Övergreppen i fallet CAR började rapporteras år 2014 
4 Detta kan läsas i Al-Husseins rapport (A/59/710) samt generalsekretarens rapport 
(A/69/779) 
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upprätthålla dessa principer (Förenta Nationerna [FN] n.d. a). Efter kalla kriget förändrades 

FN:s fredsbevarande operationer till att bli mer multidimensionella och lägga större fokus på 

mänskliga rättigheter och befolkningens livsförhållanden (FN n.d. b). Denna förskjutning 

förklaras av United Nations Development Programme [UNDP] (1994) som att 

säkerhetsbegreppet har ändrat fokus från nationell säkerhet till mänsklig säkerhet, där 

mänskligt liv och dess biologiska livsstandard satts i fokus. Miguel de Larrinaga och Marc G. 

Doucet (2008) beskriver hur säkerhetsbegreppet hade börjat omdefinieras under 70-talet men 

att mänsklig säkerhet som begrepp formellt introducerades först efter Kalla kriget genom ett 

stort fokus på humanitära frågor och interventioner. Det var dock inte förrän 1994, i och med 

UNDP, som begreppet institutionaliserades och började användas i diskurser kring nationell 

utrikespolitik och i akademiska debatter om säkerhet (de Larrinaga och Doucet 2008:525).  

 

Mänsklig säkerhet sammankopplas med utövandet av makt genom ett diskursivt fokus på 

befolkningens hälsa och välbefinnande. De Larrinaga och Doucet (2008) beskriver hur 

mänsklig säkerhet möjliggör ett dualistiskt användande av maktbegreppen biomakt och 

suverän makt. Biomakt, även kallat biopolitiskt maktutövande, förklarades ursprungligen av 

Michel Foucault (2003) som säkerhetsställande av mänskligt liv genom kontroll av 

populationens biologiska processer. Detta innebär att befolkningen ses som ett politiskt 

problem där myndigheter har ett administrativt verkningsområde över populationen. Biomakt 

handlar med andra ord om reglering av befolkningen och identifierandet av hot mot denna i 

syfte att kontrollera faktorer som födelsetal, dödstal, hälsa och välbefinnande. Till skillnad 

från biomakt ses suverän makt grunda sig i vem som fattar beslutet och därmed har makten att 

utöva suveränt våld. Detta förklaras genom Carl Schmitts (2005) ursprungliga beskrivning av 

begreppet där suveränen är den som beslutar att göra undantaget, där undantaget beskrivs som 

ett avsteg från den existerande normen eller lagen. Genom mänsklig säkerhet kommer dessa, 

till synes olika, begrepp användas tillsammans i samma teoretiska ramverk för att förstå 

sexuella övergrepp i fredsbevarande operationer. Detta teoretiska ramverk ligger som grund 

för denna studie och förklaras mer ingående i avsnitt 2.  

 

1.2 Forskningsproblem  
 

Mänsklig säkerhet har länge setts som existerande inom FN i och med UNDP:s rapport från 

1994. Förskjutningen från fokus på statens säkerhet till individens och befolkningens säkerhet 
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har även skett genom utvecklingen av Responsibility to Protect5 samt förändringen och 

reformarbetet inom FN:s fredsbevarande operationer efter Kalla kriget. Incidenter där barn 

och kvinnor utsätts för systematiska sexuella övergrepp sker därför i en kontext av mänsklig 

säkerhet där individens liv och befolkningens hälsa ligger till grund för hur säkerhet 

definieras. Den första meningen i UNDP:s rapport lyder: ”The world can never be at peace 

unless people have security in their daily lives” (UNDP 1994:1). Säkerhet i det dagliga livet 

blir därmed grunden och syftet för FN:s fredsarbete och fredsbevarande operationer. Trots 

detta inskränks civilbefolkningens säkerhet återkommande genom systematiska övergrepp 

begångna av fredsbevarande personal. Forskningsproblemet denna studie ämnar undersöka är 

därför vilken inverkan mänsklig säkerhet som diskurs har på FN:s fredsbevarande 

operationer. Genom detta ämnar studien skapa en utökad förståelse för hur dessa övergrepp 

kan ske i en kontext där befolkningens livsstandard är referenspunkten för säkerhet. Detta 

forskningsproblem ska undersökas genom att kombinera forskning om biomakt och suverän 

makt från olika referenspunkter. 

 

Sexuella övergrepp inom ramen för fredsbevarande operationer är inget nytt fenomen. Dessa 

typer av incidenter har rapporterats sedan 90-talet och har därför studerats väl. Kelly 

Neudorfer (2015:34) påvisar hur genusteorier länge har dominerat forskningen, där hon menar 

att statsvetenskapen främst undersökt forskningsområdet med dessa teorier. Som det kommer 

diskuteras vidare i avsnitt 2.1 utgår denna studie från att sexuella övergrepp inom ramen för 

fredsbevarande operationer även kan förstås utan tillämpningen av genusteorier. Då de som 

har utsatts för de sexuella övergreppen är både barn och kvinnor kan det anses vara 

kontraproduktivt att förutsätta att sexuella övergrepp endast kan tolkas genom maktstrukturer 

kopplade till genus. Detta innebär inte att maktstrukturer kopplade till könsmakt kommer 

avfärdas i denna studie, utan snarare att denna typ av makt även kan förklaras i biopolitiska- 

och suveräna termer. Den inomvetenskapliga relevansen bli därför att bidra med en förståelse 

för empirin genom användandet av teorier som tidigare har kritiserats eller till och med 

avfärdats som exkluderande, för att istället påvisa deras tillämplighet i förhållande till dessa 

typer av empiriska problem. Detta bidrar även med en utomvetenskaplig relevans där sexuella 

övergrepp begångna av fredsbevarande personal länge setts som ett problem för och av 

kvinnor. Audrey Reeves (2012) beskriver problematiken i FN:s diskurs kring sexuella 

övergrepp som att kvinnor inom FN endast ses som nödvändiga i fredsbevarande operationer 
																																																								
5 Denna deklaration antogs 2005 av generalförsamlingen och beskriver alla staters skyldighet 
att skydda sin egen befolkning (Hyllienmark, 2013) 
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för att hämma de ”kvinnoproblem” som finns i landet. Denna studie ämnar ta avsteg från detta 

och därmed bidra till utökad förståelse för hur sexuella övergrepp kan ses utanför de vanliga 

analysramarna.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Studien har både ett teoretiskt och empiriskt syfte. För att förstå och tolka i vilken kontext de 

sexuella övergreppen sker kommer flera perspektiv tillämpas för att undersöka hur biomakt 

och suveränitet reproduceras i diskursen kring mänsklig säkerhet. Förståelsen av begreppen 

genom en mänsklig säkerhetsdiskurs skapar ett enhetligt teoretiskt ramverk med ett flertal 

författare där den främsta forskningen av biomakt och suveränitet gjorts av Foucault och 

Agamben. Två ytterligare författare vilka diskuterat deras ansatser är författarduon de 

Larrinaga och Doucet, som bidrar med mänsklig säkerhet som utgångspunkt för suveränens 

maktutövande och biomakt. Studiens syfte är att med utgångspunkt i dessa etablerade 

teoretiker bidra med en förståelse för det empiriska fenomenet. I studiens fall appliceras detta 

teoretiska ramverk för att förstå för hur biomakt och suveränitet kan delta i producerandet av 

en social maktkontext. Syftet är inte att bidra med en objektiv orsaksförklaring, utan snarare 

att utgå från Foucaults metodologiska arbetssätt där det snarare sker en förståelse och tolkning 

av socialt producerade innebörder (Howarth 2007:145). Undersökningen syftar därför inte till 

att söka kausala samband där en viss maktkontext måste leda till ett visst utfall, snarare ämnas 

det undersöka hur mänsklig säkerhet bidrar till en social situation med ett potentiellt utrymme 

för sexuella övergrepp. Därtill kompletteras det teoretiska ramverket med en metodologisk 

analys av diskurser i syfte att undersöka hur mänsklig säkerhet som diskurs reproducerar och 

produceras av biomakt och suverän makt. Detta ligger även som grund för frågeställningarna 

som är följande: 

 

! Hur återskapas biomakt och suveränitet i diskursen kring mänsklig säkerhet i fallen 
CAR och DRC? 

 

! Hur kan reproducerandet av biomakt och suveränitet i fallen CAR och DRC bidra till 

en kontext som ger utrymme för sexuella övergrepp inom ramen för fredsbevarande 

operationer? 
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1.4 Disposition 
 

Kapitel ett har redovisat studiens problem, syfte och frågeställningar samt diskuterat ämnets 

relevans i förhållande till inomvetenskaplig och utomvetenskaplig forskning. Följande avsnitt 

innefattar studiens teoretiska ramverk där studiens teoretiska ansats och relevans redogörs för. 

I avsnittet därpå beskrivs studiens metodologiska ramverk, urval samt det material som 

kommer att användas i undersökningen. Därefter följer studiens analys där teori och metod 

appliceras på det empiriska materialet i syfte att besvara studiens frågeställningar. Studiens 

sista avsnitt omfattar slutsatser och vidare forskning. 

 

2. Teoretiskt ramverk  
 

Kapitlet inleds med en redogörelse av forskningsfältet samt studiens relevans i förhållande till 

tidigare forskning. Vidare beskrivs biomakt, suveränitet och mänsklig säkerhet samt hur dessa 

begrepp sammankopplas till ett enhetligt teoretiskt ramverk. 

 

2.1 Poststrukturalistiska perspektiv och genusforskning 
 

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie har sin utgångspunkt i 

poststrukturalismen. Med utgångspunkt i Foucault och den poststrukturalistiska skolan 

diskuterar Mark Duffield (2010) hur den geopolitiska åtskillnaden mellan ett accepterat och 

ett icke-accepterat sätt att leva bidrar till ett krig mellan hur liv ska levas. Han menar att 

utveckling och interventioner inte avser att ge u-länder samma typ av liv, skydd och förmåner 

som de som bor i väst. Genom en formulering av biopolitiska basala behov reproducerar 

utveckling och liberala interventioner den biopolitiska åtskillnaden mellan utveckling och 

underutveckling. Den poststrukturalistiska utgångspunkten brukas även av Heriberto Cairo 

(2006) för att diskutera spänningen mellan det geopolitiska territoriet och den ökade 

biopolitiken i interventioner där det produceras en suverän makt över ”naket liv6”. Likt 

Duffield definieras interventioner som åtskillnaden mellan liv. Han påvisar detta genom att 

																																																								
6	Naket liv är ett begrepp utvecklat av Giorgio Agamben (1998) som beskriver hur liv förlorar 
alla sina politiska och juridiska rättigheter och därmed blir nakna. Detta förklaras vidare i 
avsnitt 2.4	
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demonstrera diskurser där biopolitik används som det huvudsakliga legitimerande argumentet 

för intervention. Cairo menar att biopolitik är en viktig pådrivande kraft för nuvarande 

interventioner. Interventioner legitimeras genom deras funktion att avlägsna farliga ”kroppar” 

och på så sätt förändra beteendet hos befolkningen till att bli civiliserade, utvecklade och 

demokratiska. Skillnaden mellan det utvecklade demokratiska väst och den outvecklade 

befolkningen i landet som interventionen sker i påvisar denna skillnad mellan liv och liv. 

 

Poststrukturalistiska teorier har även använts tillsammans med genderforskning där biomakt 

och suveränitet tillämpats för att förstå kvinnans roll i militären. Véronique Pin-Fats och 

Maria Stern (2005) menar att kön påverkar skapandet av naket liv och demonstrerar detta 

genom fallet Jessica Lynch. De undersöker fallet utifrån Agambens teori om naket liv för att 

diskutera hur femininitet i militären har påverkat militären till att bli en oklar zon och därmed 

skapare av liv som förlorat allt sitt värde. De menar att kvinnors delaktighet i militären hotar 

synen på män som försumbara och därmed frambringar den militära mannen som naket liv. 

Militären blir därmed en oklar zon där det militära och inhemska inte kan åtskiljas, vilket 

hotar synen på mannen som strikt militär och kvinnan som strikt inhemsk. Tillämpningen av 

ett poststrukturalistiskt synsätt tillsammans med undersökandet av könsmaktsordningar har 

kritiserats av Christina Masters (2009). Hon anser att kvinnors delaktighet i fenomenet är en 

komplicerad maktgestaltning där dessa teorier bidrar till exkluderingen av kvinnor. Masters 

menar att biopolitiken har en underförstådd inkludering av kvinnan där hon snarare 

exkluderas. Detta grundar sig i att biopolitik har populationen som referenspunkt för 

suveränens maktutövande. Hon anser att studier av kvinnan i förhållande till dessa teorier 

snarare borde ske genom förståelsen av kvinnan som Femina Sacra. Då kvinnan inte ses 

utanför sin kropp kategoriseras hon, av den hypermaskulina suveränen, som sexuellt objekt 

vilket bidrar till att hon får ett liv som förlorat allt sitt värde.  

 

Till skillnad från Masters syn på kvinnor som offer för en särskild typ av maktutövande 

menar Audrey Reeves att sexuella övergrepp inte ska ses som endast en kvinnofråga. Hon 

använder sig av Foucaults tankar om governmentality för att påvisa detta förhållande i sin 

artikel ”Feminist Knowledge and Emerging Governmentality in UN Peacekeeping” (2012). 

Reeves menar att fredsbevarande operationer kan användas genom mer eller mindre 

tvingande styrningstekniker för att omvandla en avvikande stat till att bli demokratisk och 

fridfull. Författaren anser att gender har blivit en sådan styrningsteknik för FN och att kvinnor 

endast ses som ett medel för att uppfylla de mål FN har. Genom FN:s diskurs kring gender 
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och fredsbevarande operationer menar hon att genderarbete tillsätter vissa ”kvinnliga” 

egenskaper på kvinnor för att lösa ”kvinnoproblem”, som exempelvis sexuella övergrepp. 

Hon skiljer sig från Masters då hon anser att synen på sexuella övergrepp som en kvinnofråga 

exkluderar övriga offer för denna typ av brott, medan Masters ser sexuella brott som något 

som är en typisk maktutövning på kvinnor då makt hela tiden utspelar sig på kvinnors 

sexualitet.  

 

Sexuella övergrepp har även studerats utanför den poststrukturalistiska kontexten. Maria 

Eriksson Baaz och Maria Stern undersöker (2009) hur sexuella övergrepp betraktas av dess 

utövare. Genom att intervjua inhemska soldater i Kongo (DRC) påvisar de hur det är 

problematiskt att reducera sexuellt våld som endast en viss typ av krigföring. Författarna 

menar att soldaterna har en förväntan på sig själva att uppfylla rollen som soldat och man, 

vilket gör kvinnlighet till något som måste underkuvas. Våldtäkt blir det som återställer 

maskuliniteten och den dominerande heterosexualiteten. Detta är dock enbart ett generellt 

studerande av sexuellt våld i krigsdrabbade områden. Inom ramen för fredsbevarande 

operationer har ett flertal författare bidragit med förståelse för fenomenet. Bonnie Kovatch 

(2016) påvisar hur sexuellt våld i DRC grundar sig i flera förklaringar. Hon menar att den 

inhemska kulturen i det land den fredsbevarande operationer tar plats är viktig. Hon anser 

även att det finns en paradox där manlig fredsbevarande personal blir både beskyddare från 

våldet samt utövare av det. De fredsbevarande operationerna har ett mandat som går emot den 

normalt huvudsakliga uppgiften för militära operationer – att utöva våld. Kovatch anser att 

detta bidrar till en identitetskris hos soldaterna där de förlorar sin maskulinitet som 

fredsbevarande snarare än krigare.  

 

Likt Masters argument om att inkludering av kvinnor snarare bidrar till deras exkludering 

antar denna uppsats ansatsen att inkluderingen av kvinnor, i dessa fall, snarare bidrar till 

exkluderingen av den resterande populationen. Denna studie kommer, likt Reeves, analysera 

diskursen inom FN. I denna studie är offren för sexuellt utnyttjande både barn och kvinnor, 

vilket innebär att det kan vara gynnsamt att analysera fenomenet ur ett perspektiv som 

studerar suveränens maktutövande på människan snarare än kvinnan för att gå ifrån synen på 

sexuella övergrepp som enbart ett kvinnoproblem. Det empiriska fenomenet är utförligt 

studerat med utgångspunkt i en intern militär maskulinitet som grund till problemet. Studiens 

bidrag blir således att tolka det empiriska fenomenet ur ett teoretiskt perspektiv som inte har 

genus som utgångspunkt. Tidigare forskning har använt biomakt och suveränitet för att 
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grundligare förstå interventioner. Sexuellt utnyttjande inom ramen för fredsbevarande 

operationer utifrån dessa perspektiv har emellertid inte tidigare studerats. Denna studie 

sammankopplar därmed de klassiska teorierna med ett empiriskt fenomen som tidigare inte är 

belyst genom dessa.  

 

2.2 Foucaults biomaktsbegrepp 
 

Foucault såg sexualitet som mycket viktigt för förståelsen av makt. I sin bok Sexualitetens 

Historia volym 1 (2002) beskriver han hur kristendomen satt sin prägel på västvärldens 

uppfattningar och attityder gentemot sexualitet. I denna historiska undersökning identifieras 

en ny typ av makt – biomakt. Detta begrepp har diskuterats i flera av hans verk, där den mest 

utförliga förklaringen kan finnas i hans föreläsningar på College de France under 1975-76. 

Biomakt kan dock ses grunda sig i Foucaults tankar om disciplinerad makt. Disciplinerad 

makt beskrivs i boken Discipline and Punish (1995) och grundar sig i kontrollen av 

individernas beteende i samhället genom övervakning. Detta görs genom styrning av tid, rum 

samt av människors beteende och verksamhet (1995:141-144). Utefter detta undersöker 

Foucault den moderna tidens nya, mildare, sätt att straffa kriminella där tortyr och dödsstraff 

inte längre utförs. Han anser att detta är ett mer effektivt sätt att kontrollera befolkningen då 

det förvisso handlar om en mildare bestraffning, men att straffet är mer effektivt (Foucault 

1995:81-82). Detta nya sätt att straffa blir en modell för hela samhället där skolor, fabriker 

och sjukhus grundar sig på det moderna fängelsets kontrollmekanismer (Foucault 1995:136). 

Foucault (1995:135) beskriver hur målet med disciplinerad makt är att producera fogliga 

kroppar (docile bodies). Soldaten skildras som ett uttryck för detta då han är något som kan 

skapas och formges genom träning och disciplin. “A body is docile that may be subjected, 

used, transformed and improved” (Foucault 1995:136). Han beskriver hur denna typ av 

kontroll uppstod under 1700-talet i skolorna, på sjukhus och inom militären genom en 

individualiserad kontroll som verkställdes på individens nivå (1995:137).  

 

Biomaktens uppkomst i västvärlden kan urskiljas från och med mitten av 1700-talet då 

människan började ses genom dess biologiska särdrag, vilka blev det övergripande målet för 

politiska strategier (Foucault 2003b: 243). Det kan urskiljas hur hälsa, reproduktion, 

födelsetal, dödstal, familj och välbefinnande blev fokus för denna nya typ av maktutövning. 

Människan ses alltmer som en del av populationen snarare än som en individ. Här framträder 
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den största skillnaden mellan disciplinerad makt och biomakt då disciplinerad makt ser 

människan som en individ där makten kontrollerar kroppen genom olika regelsystem. 

Biopolitik handlar snarare om kontroll över populationen där befolkningen ses som ett 

politiskt problem som myndigheterna har ett administrativt verkningsområde över, under 

statens överinsikt. Till skillnad från disciplinär makt tränas inte individer till att bli en del av 

staten, utan biomakt kan snarare beskrivas som kontrollen över biologiska processer i 

populationen för att säkerhetsställa att de är reglerade snarare än disciplinerade (Foucault 

2003:246-247).  

 

Utövandet av en biopolitisk makt ger därmed nya sätt att styra och kontrollera en befolkning. 

Istället för att individer disciplineras syftar biopolitik till att öka befolkningens hälsa för att 

särskilja bra och dåliga element i den (Foucault 2003b:245). Biomakt introducerar därmed en 

ny typ av maktutövning där statistik, prognoser och olika typer av mätningar syftar till att 

intervenera i situationer där hälsa och välbefinnande avgörs (Foucault 2003:246). Då 

biomaktens syfte är att skydda befolkningens liv blir liv referenspunkten för detta 

maktutövande. Genom att beräkna hotbilder och minimera och kontrollera döds- och 

födelsetal kan liv förbättras genom reglerande och kontrollerande av de interna element som 

hotar det (Foucault 2003:459). Biomakt kan därmed sammanfattas som rätten att ingripa för 

att säkerhetsställa liv. 

 

2.3 Suveränens våldsutövande på det nakna livet 
 

Förhållandet mellan suveränen och biomakt diskuteras utförligt i Giorgio Agambens mest 

kända verk Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998). Agamben kritiserar 

Foucaults användning av begreppet biomakt som obunden till begreppet suveränitet, han 

menar att syftet med hans verk är att förbättra Foucaults tes och göra den fullständig 

(Agamben 1998:12). Till skillnad från Foucault menar Agamben att det inte går att göra 

åtskillnad på biomakt och suveränitet. Suveränitet skapar, och återskapas av, biologiskt liv. 

Foucault menar istället att biomakt, under 1900-talet och framåt, ersätter suverän makt som 

det dominerande maktuttrycket. Agamben anser att producerandet av en biopolitisk kropp är 

suveränens ursprungliga uttryck för suverän makt (Agamben 1998:11). Han utvecklar sin tes 

genom att sätta den i relation till Carl Schmitts suveränitetsbegrepp och beskrivningen av 

Homo Sacer.  
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Carl Schmitts suveränitetsbegrepp ligger till grund för Agambens tolkning av begreppet. 

Schmitts menar i sin bok Political Theology (2005:7) att suveränen bestämmer när ett 

undantag ska ske genom att avgöra om det är en extrem nödsituation. Undantaget kan därmed 

inte ske inom ramarna för existerande normer eller lagar då dessa inte kan appliceras under ett 

pågående kaotiskt tillstånd. Suveränen är därmed både innanför och utanför lagen då han, 

genom beslut om undantaget, går utanför normen samtidigt som han bekräftar existerande 

jurisdiktion. Suveränen förklaras även som en del av ett suveränt hierarkiskt system. 

Rättsordningen är ett system av olika anknytningspunkter för beslutfattande där den sista 

anknytningspunkten kopplas till brytandet av en norm. Undantag kan därmed attribueras till 

olika delar i det suveräna systemet genom gemensamma normer och värden (Schmitt 

2005:19). Agamben menar att undantagstillståndet har övergått från att utgå ifrån normen till 

att bli en del av den. Suveränens upphävande av lagen har normaliserats och legaliserats, 

vilket Agamben menar ger uttryck för hur lagen är i kraft utan att ha betydelse. De som 

existerar innanför lagen blir berövade sina rättigheter då de existerar inom lagens system där 

lagen inte längre har någon betydelse (Agamben 1998:38-39). Detta innebär att suveränens 

möjlighet att upphäva lagen även innefattar möjligheten att upphäva den för särskilda 

personer. Han kopplar detta till Homo Sacer, även kallat ”den heliga människan”, och menar 

att denna person tas utanför den heliga- och värdsliga lagen och överges av dem båda 

(Agamben 1998:53).  

 

Agamben hänvisar till antiken för att förklara Homo Sacer. Den heliga människan förklaras 

genom gammal romersk lag där denna person är någon som har bannlysts av folket och vars 

rättigheter har förlorat all sin innebörd. Personen kan i denna bemärkelse dödas utan att hans 

död räknas som mord eller en offerritual (Agamben 1998:55). Förståelsen av Homo Sacer 

grundar sig i förståelsen av Bare life, hädanefter kallat ”naket liv”. I inledningen av sitt verk 

förklarar Agamben hur grekerna definierade liv. Det finns en distinktion mellan zoe, naturligt 

liv, och bios, kvalitativt liv, där skillnaden förklaras som att det naturliga livet är utanför det 

politiska men samtidigt agerar inom politiken (bios politicos). Det naturliga livet politiseras 

genom suveränens bestämmande av livets värde och hur politiskt relevant det är (Agamben 

1998:81). Naket liv existerar där det sker ett övergivande från naturligt liv till suveränt 

våldsutövande. Naket liv är därmed inte naturligt liv utan snarare en politisering av det där 

livet inkluderas i det politiska genom dess exkludering (Agamben 1998:55). Suverän makt 

konstitueras av reducerandet av liv till sitt biologiska minimum och dess bannlysning från lag 
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och politik. Då naket liv har sådan oklar politisk och juridisk status menar Agamben att det är 

extra känsligt för suveränens exceptionella maktutövande (Agamben 1998:41). Agamben 

exemplifierar naket liv genom andra världskrigets koncentrationsläger för att påvisa den mest 

extrema formen av människans reducerande till dess biologiska minimum. Han konstaterar 

även att denna omlokalisering av befolkningen också tar plats inom statens jurisdiktion och 

territorium. Den heliga människan är därmed både innanför och utanför lagen. Innanför på det 

sätt att de fortfarande är inom statens jurisdiktion men utanför genom att de är bannlysta från 

de lagar som gäller för resten av befolkningen (Agamben 1998:17). 

 

2.4 Mänsklig säkerhet i en poststrukturalistisk kontext  
 

Syftet med denna uppsats har tidigare beskrivits som att bidra med en förståelse för det 

empiriska fenomenet med utgångspunkt i Agamben, Foucault samt de Larrinaga och Doucet. 

I syftet beskrivs det även att det är ett enhetligt teoretiskt ramverk, baserar på teorier från de 

ovan beskrivna författarna, som ska användas för att förklara biomakt och suveränitet. Då det 

är en mänsklig säkerhetsdiskurs som ska undersökas kommer biomakt och suveränitet 

ytterligare förklaras genom de Larrinaga och Doucet och deras förståelse av mänsklig 

säkerhet som utgångspunkt för suveränt- och biopolitiskt maktutövande. De Larrinaga och 

Doucet undersöker hur mänsklig säkerhetsdiskurs möjliggör ett dualistiskt utövande av 

suverän makt och biomakt. De använder både Foucault och Agamben för att påvisa detta 

förhållande. De menar att mänsklig säkerhet bidrar till denna dualism genom att den 

kontextualiserar en viss typ av liv som är särskilt mottaglig för biopolitiskt maktutövande. 

Samtidigt definierar mänsklig säkerhet även undantagets förutsättningar som bidrar till den 

suveräna maktens förmåga att legitimera internationella interventioner (De Larrinaga och 

Doucet 2008:1). Mänsklig säkerhet beskrivs av författarna som att referensobjektet i 

säkerhetsdiskursen har gått från staten och nationell säkerhet till individen och dess liv (De 

Larrinaga och Doucet 2008:525). Mänsklig säkerhet förklaras i termer av suveränitet där 

diskursen kring mänsklig säkerhet definierar och identifierar de exceptionella undantagen som 

sedan avgör hur det internationella samfundet ska svara. Mänsklig säkerhetsdiskurs påverkar 

därmed hur undantaget av lagen ska se ut och hur nya normer för intervention ska formas (De 

Larrinaga och Doucet 2008:527). De menar att målet med mänsklig säkerhet är att förbättra 

mänskligt liv och skydda människor från lidande. Detta ska göras genom att ingripa vid hot 

och genom att utföra komplexa strategier som verkställs på befolkningens nivå. Strategiernas 
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mening är att påverka utvecklingen för att säkerställa välbefinnande och hälsa hos en viss del 

av populationen (De Larrinaga och Doucet 2008:528).  Författarna kopplar detta till Foucaults 

biopolitik och menar att mänsklig säkerhet använder befolkningens hälsa och välbefinnande 

som en referens för ingripande. Sedan begreppets institutionalisering inom FN har diskursen 

kring mänsklig säkerhet främst fokuserats kring identifiering av osäkerheter och mätningar 

som samlar olika hot mot mänskligt liv. Strategisk intervention innebär därmed en 

foucauldiansk syn på hot där de dåliga elementen i en befolkning särskiljs från de bra för att 

öka befolkningens välmående. Genom att hoten konstitueras i direkt förhållande till hot mot 

mänskligt liv innebär det att den mänskliga säkerhetsdiskursen, genom kategorisering och 

redovisning av sådana hot, måste konstituera dem i förhållande till globala mönster och 

mänsklig osäkerhet. Författarna beskriver hur detta gör mänskligt liv till referensobjektet i 

säkerhetsdiskursen (De Larrinaga och Doucet 2008:529). 

Vidare menar författarna att den mänskliga säkerhetsdiskursen bidrar till möjliggörandet av 

suveränens maktövertagande. Författarna återkopplar till Agambens syn på det nakna livet 

och producerandet av en biopolitisk kropp som det ursprungliga uttrycket för suveränens 

makt. De menar att de som påverkas av en mänsklig säkerhetsdiskurs blir nakna liv då 

diskursen inte syftar till att skapa kvalitativt liv. Mänsklig säkerhet ämnar snarare 

tillhandahålla de mest grundläggande behoven vilket, utifrån Agamben, kan ses som 

reducerandet av liv till dess biologiska minimum (De Larrinaga och Doucet 2008:521-522). 

De relaterar även mänsklig säkerhet till förhållandet mellan suverän makt, vars producerande 

sker genom undantaget, och naket liv. De argumenterar för att mänsklig säkerhet är 

avgörande för suveränens möjlighet att bestämma de omständigheter som krävs för att ett 

undantag ska kunna ske. Mänsklig säkerhet bidrar därför, enligt de Larrinaga och Doucet, till 

definierandet av de exceptionella omständigheter som erfordrar det internationella samfundets 

ingripande. Definierandet och konstruerandet av det som krävs för ett undantag avgör även 

vilka hot mot mänskligt liv som är relevanta (De Larrinaga och Doucet 2008:527). De 

diskuterar även vad det är som gör att mänsklig säkerhet kan stå över lagen och göra 

undantaget. Författarna refererar återigen till Agamben och menar att mänsklig säkerhet står 

både innanför och utanför lagen. Genom intervention kan det identifieras ett upphävande av 

de grundläggande beståndsdelarna i internationell lag. Samtidigt kräver auktoriseringen av en 

ny typ av mänsklig säkerhetsbaserad internationell intervention det tvång en ny lag medför 

(De Larrinaga och Doucet 2008:522).  
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3. Tillvägagångssätt 
 

Kapitlet inleds med en redogörelse för fallstudier och tillämpning av denna metod i uppsatsen. 

Vidare beskrivs analysramverket, vilket grundar sig i den genealogiska diskursanalysens 

dualistiska användande med den icke-diskursiva metoden textanalys. Vidare redogörs det för 

studiens operationalisering vilket fastställer metodens koppling till det teoretiska ramverket. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens material och urvalsprocess. 

	
3.1 Fallstudie 
 

En fallstudie bidrar till kunskap om individuella, organisatoriska, sociala och politiska 

fenomen. I denna studie kommer fallstudie användas för att behålla de meningsfulla 

beskaffenheter faktiska sociala skeenden har (Yin 1994:13-14). Genom att undersöka 

diskurser och texter kommer den sociala kontexten urskiljas för att därmed söka finna de 

sociala händelsernas bakgrund. För att studiens syfte ska uppnås kommer det göras en 

fallstudie på de valda fallen DRC och CAR. Analysenheten är dock sexuella övergrepp inom 

ramen för fredsbevarande operationer och de valda fallen kommer fungera som beskrivande 

för det studerade fenomenet. Detta innebär att det inte är en jämförande fallstudie utan snarare 

en enstaka fallstudie. Teorell och Svensson beskriver den enstaka fallstudien som studerandet 

av ett eller flera fall för att beskriva en analysenhet i detalj (Teorell och Svensson 2013:83). 

Analysenheten som ska beskrivas är sexuella övergrepp inom ramen för fredsbevarande 

operationer. Fallen har därmed valts på grund av att de ger uttryck för denna analysenhet samt 

att de är representativa för analysenheten. Detta diskuteras vidare i avsnitt 2.3.1 rörande 

urvalsprocessen. Det finns dock svårigheter med enstaka fallstudier då forskaren riskerar att 

generera många olika konkurrerande förklaringar utan möjligheten att avvisa någon av dem 

(Teorell och Svensson 2013:83). Dock är denna studie inte förklarande vilket gör den enstaka 

fallstudien passande för undersökningens ändamål.  

 

3.2 Diskursanalys 
 

Det finns många olika uppfattningar om vad en diskurs är, vilket har utmynnat i ett flertal 

olika tolkningar av hur en diskursanalys kan utföras. Denna studie kommer utgå från ett 

poststrukturalistiskt synsätt då denna inriktning erkänner att diskurser är socialt konstruerade 
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och att de produceras av de maktförhållanden och krafter som utformar dem (Howarth 

2007:79). I denna studie ska ett suveränt och biopolitiskt maktutövande undersökas genom 

analyserandet av diskurser, vilket gör denna metodologiska ansats passande för ändamålet. 

Foucault är den främsta författaren inom detta område och hans formulering av hur en 

diskursanalys ska bedrivas kommer fungera som utgångspunkt för metoden. Svårigheter med 

en foucauldiansk diskursanalys är dess svårtolkade egenskaper. Detta kan leda till att 

intersubjektiviteten minskar i studien då denna typ av diskursanalys är annorlunda beroende 

på vilken teori som används. Genom ett subjektivt urval av vad som ska analyseras i 

diskursanalysen blir det därmed svårt att genomföra en exakt likadan studie och komma fram 

till samma resultat. Detta kommer försöka motverkas genom en grundlig operationalisering 

samt en tydlig teorianknytning. 

 

Det finns två inriktningar inom Foucaults diskursanalys, dessa är diskursarkeologi och 

diskursgenealogi. Göran Bergström och Kristina Boréus (2015:359-360) beskriver skillnaden 

mellan dessa i hur historia används som ett analytiskt verktyg. I diskursarkeologin kan det 

urskiljas ett större intresse för diskursernas inre former och vetskap om olika epoker för att 

kunna uppmärksamma synsätt och erfarenheter från en viss tid. Det genealogiska arbetssättet 

går bortom analyserandet av dåtidens historia och lär oss snarare se det vi vet på ett nytt sätt. 

Vidare beskriver Howarth (2007:84) hur det genealogiska arbetssättet diagnostiserar och 

erbjuder bot för nutidens samhällsproblem genom att undersöka deras framväxt och skapande. 

Då den genealogiska metoden förklarar hur kunskaper och diskurser skapas beskrivs det hur 

det krävs ett samspel mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Denna metod 

analyserar även hur olika politiska krafter och sociala aktörer utformar innebörder inom 

sociala strukturer. (Howarth 2007:146). I denna studie kommer det genealogiska 

angreppssättet fungera som utgångspunkt för analysen, där det analyserade 

samhällsproblemets framväxt i relation till uttryck för diskursiv makt studeras.  

 

I studien kommer även det teoretiska ramverket fungera som vägledande i analysen av vilka 

strukturer aktörerna agerar inom samt vilka sociala omständigheter som skapas genom 

diskursiva uttryck som reproducerar den sociala strukturen. David Howarth (2007:11) 

beskriver hur diskursanalys har olika innebörder, betydelser och tillämpning beroende på 

vilket teoretiskt system metoden används med. Varje teoretiskt system har särskilda 

antaganden om hur den sociala världen är uppbyggd och hur kunskap kan utvinnas ur den. 

Denna studie kommer anta ett poststrukturalistiskt angreppssätt där Michel Foucault och 
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Giorgio Agambens tolkning av biomakt och suveränt maktutövande står i centrum för 

undersökningen.  

 

3.2.1 Användandet av diskursiva och icke-diskursiva praktiker 
 

Det finns inte en enda metod för att bedriva diskursanalys utan snarare olika forskningsstilar 

som är starkt beroende av den enskilde studiens teoretiska ramverk (Howarth 2007:151). 

Howarth (2007:157) har utvecklat ett ramverk för hur en sådan analys kan se ut och anser att 

primär information kan kompletteras med snävt textuella undersökningsformer. Likt det 

genealogiska arbetssättet anses det att förståelsen för diskurser och deras skapande gynnas av 

att diskursiva praktiker kompletteras med icke-diskursiva praktiker. Det räcker därmed inte att 

endast studera utsagoplanet, utan detta måste kompletteras med material som relaterar 

maktens utgångspunkt med den sociala praktiken. I denna studie kommer därför två typer av 

material relateras till två typer av metoder. Först görs en diskursanalys som sedan relateras 

vidare till mer textuellt material där information om empirin och de sociala praktikerna som 

påverkas av maktutövande kommer relateras till diskursen och teorin. Det blir därför en 

dubbel metodologi där det först sker en diskursanalys som sedan sätts in i en social kontext 

genom en textanalys som relateras till teorin.  

 

Textanalys innebär ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt till de texter som studeras. 

Esaiasson beskriver vidare hur grundlig läsning av materialet avser lyfta fram det mest 

väsentliga i det studerade materialet (Esaiasson et al 2007: 237). Han beskriver den 

huvudsakliga forskningsuppgiften i en textanalys som att lyfta fram och begreppsliggöra det 

väsentliga innehållet i texterna (Esaiasson et al 2007:238). I denna studie kommer det 

väsentliga avgöras genom teorin. Detta innebär att det empiriska materialet kommer 

analyseras i förhållande till teorin om naket liv för att kunna urskilja huruvida den diskursiva 

formuleringen har reproducerat en social situation.  

 

3.2.2 Operationalisering 
   

Grunden för denna analys kan ses i undersökandet av ett biopolitiskt maktutövande som, 

genom diskursiva uttryck, reproducerar undantagets omständigheter och därmed deltar i 

formulerandet av suveränens makt att göra undantaget. För att undersöka diskursen i de 
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utvalda dokumenten måste det ske ett identifierande av suveränen. Som beskrivet av Schmitt 

definieras suveränen genom makten att gå utanför den etablerade normen och göra 

undantaget. Dock menar Agamben (1998:38) att suveränens makt snarare definieras genom 

normaliseringen i upphävandet av lagen. Genom att suveränens upphävande av lagen blir en 

del av normen kan lagen upphävas för särskilda personer. Intervention beskrivs, av de 

Larrinaga och Doucet (2008:526), enligt Agambens principer där intervention inte längre ses 

som ett undantag utan snarare som en del av en internationell norm. Dock blir mänsklig 

säkerhet essentiellt för att undantaget ska vara normaliserat. Suveränen, vilket i detta fall är 

FN, får därmed makten att normalisera och institutionalisera undantaget.  

 

Schmitt beskriver suveränen som en del av ett suveränt hierarkiskt system.7 Staten och det 

juridiska fungerar endast som en referenspunkt. I dessa fall blir det juridiska FN då 

lagrummet i interventionerna bestäms genom mandat och resolutioner. FN blir därmed 

referenspunkten för suveränitet. Det högsta beslutfattandet kan inte kopplas till en enskild 

individ utan suveränen är snarare en del av ett suveränt system. Det finns därför ett system 

med flera beslutsinstanser där den högsta punkten i det suveräna systemet attribueras till FN. 

Den lägsta punkten för beslutfattande kan därmed ses på individnivå och blir utgångspunkten 

för de fredsbevarande soldaternas beslut att bestämma civilbefolkningens politiska värde 

(Schmitt 2005, 19). I och med att de fredsbevarande soldaternas placeras inom FN:s diskurs 

kan det beskrivas som att de agerar inom en social kontext där reproducerandet av biomakt 

identifierar de omständigheter de agerar inom. De blir därför en del av det suveräna systemet 

då deras uppgifter uttrycks i mandat och resolutioner samt att deras omständigheter avgörs av 

den beskrivna kontexten. Det finns därmed två suveräna beslut som ska sökas efter: FN som 

suverän i beslutandet om intervention och de fredsbevarande soldaterna som suverän i 

beslutandet om naket liv. 

 

3.3 Material 
 

Materialet kan ses som uppdelat i två delar. Först ska diskursen urskiljas och diskuteras i 

relation till teorin, för att sedan undersöka material kring de sexuella övergreppen och deras 

skeenden. På så sätt ska det påvisas en koppling mellan säkerhetsdiskursen och, enligt teorin, 

skapandet av naket liv. Det material som valts ut grundar sig i de båda fallen som 

																																																								
7 Se avsnitt 2.2	
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diskuterades i avsnitt 3.1. Då fallen har valts på den strategiska grunden att de innefattar 

samma empiriska fenomen har liknande material valts i de båda fallen. För att analysera 

diskursen för vardera fredsbevarande operation kommer material användas som representerar 

FN. Dessa har begränsats till utvalda skriftliga uttalanden och rapporteringar om 

operationerna. Det diskursiva material som kommer studeras i båda fallen är följande: det 

ursprungliga mandatet för den fredsbevarande operationen; den första rapporten 

generalsekreteraren skrev om operationen; en rapport av FN:s högkommissarie för mänskliga 

rättigheter som beskriver den humanitära situationen i landet där den fredsbevarande 

operationen sker.  

 

I fallet DRC kommer två mandatsresolutioner analyseras, där det ursprungliga mandatet som 

skrevs år 2000 kommer ligga som grund för analyserandet. Dock skedde det ett breddande av 

mandatet år 2003 som måste tas i beaktande, vilket därför kommer undersökas i förhållande 

till det ursprungliga mandatet. Valet av det diskursiva materialet har främst begränsats till 

hemsidorna för de båda operationerna där mandatsresolutioner och generalsekreterarens 

rapporter återfinns. Material på deras hemsida kan anses passande då det representerar FN:s 

diskurs på ett korrekt sätt. Rapporter från FN:s högkommisarie valdes på grunden att de i 

större grad beskriver strategier och omständigheter rörande befolkningen. Detta material kan 

återfinnas på hemsidan för Office of the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 

och kan också anses som representativt för FN:s diskurs då det är rapporter skrivna av 

högkommissionären till säkerhetsrådet.  

 

Det diskursiva materialet kommer, enligt metoden, kompletteras med material som beskriver 

den sociala situationen som påverkas av den suveräna maktutövningen. I studiens fall är det 

därmed källor som beskriver de sexuella övergreppen och de sociala situationer som kopplas 

till dessa. Det material som kommer användas är intervjuer med offren utförda av FN:s 

rapportörer och organisationen Human Rights Watch, samt kontextbeskrivningar inom dessa. 

Detta anses vara trovärdigt då det är oberoende rapportörer samt FN:s internrevision som har 

skrivit rapporterna och samlat material till dem. FN:s internrevision kan bedömas som 

problematisk då de är en del av FN:s system, men i och med deras roll som övervakare av 

FN:s verksamhet kan deras rapport ses som tillförlitlig. 
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3.3.1 Urval 
 

Urvalet kan baseras på antingen slumpmässiga- eller strategiska urvalstekniker. I en intensiv 

fallstudie med endast ett fåtal fall kan det vara oförmånligt att basera sitt urval på 

slumpmässiga grunder då det kan ge ett skevt resultat och vara mindre generaliserande 

(Teorell och Svensson 2013:81). Teorell och Svensson (2013:222) presenterar fyra principer 

för val av fall: att välja tunga relevanta fall, att välja generaliserbara fall, att välja fall med 

variation och att välja fall för att komplettera extensiva resultat. Dessa kan strävas efter 

enskilt eller kombinerat och för denna studie kan urvalet ses baserat på den första och andra 

principen. Då det, i denna studie, ska genomföras en enstaka fallstudie är generalisering något 

att sträva efter. Teorell och Svensson (2013:46) redogör för en välkänd metod för detta som 

kallas abstraktionstrappan. Den innefattar tekniken att skala bort egennamnen och abstrahera 

uppåt. Studien ämnar undersöka de sexuella övergrepp som gemensamt fenomen då studien är 

en enstaka fallstudie med övergreppen som grund för val av fall. Detta innebär att det inte är 

den geografiska platsen där övergreppen tar plats som är intressant utan de händelser båda 

fallen har gemensamt. Valet av fall baseras därför inte på grunden av variation då det är det 

gemensamma i fallen som ligger som grund för urvalet, snarare än det som skiljer dem åt.  

 

Sedan är även relevansen av betydelse då detta avgör vilka fall av sexuella övergrepp som ska 

väljas ut och därmed de diskurser som är kopplade till dessa. Det kommer därför väljas två 

fall där det finns rapporterade sexuella övergrepp som utförts av FN:s fredsbevarande 

personal. Dessa är DRC där den fredsbevarande operationen går under namnet MONUC eller 

MONUSCO, samt CAR där den fredsbevarande operationen går under namnet MINUSCA. 

Det förstnämnda fallet valdes på grund av att det har det största antalet rapporterade sexuella 

övergrepp i en fredsbevarande operation (Kovatch 2016:159). Det andra fallet valdes på 

grunden att det är det fall som skedde mest nyligen och i och med kompass-skandalen8 har det 

även varit mycket medialt uppmärksammat och därmed undersökts noggrant i form av 

oberoende rapporter samt ingående intervjuer med de drabbade. Det har även skett en 

avgränsning i fallet DRC där det fredsbevarande uppdraget bytte namn och mandat första juli 

2010 från MONUC till MONUSCO. Då diskursens reproducerande av makt ska undersökas 

är det av ökad relevans att undersöka diskursen innan operationens omstrukturering vilket gör 
																																																								
8 Anders Kompass, dåvarande chef över fältarbetet på FN:s kontor för mänskliga rättigheter, 
larmade Frankrike om att några av deras soldater i Centralafrikanska Republiken hade utsatt 
barn för systematiska övergrepp. Istället för att sätta igång en utredning sattes Kompass själv 
under utredning då de ansåg att han hade överskridit sina befogenheter (Delin 2016). 
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att studien avgränsar sig till att undersöka dokument som är relaterade till MONUC snarare än 

MONUSCO. Detta gäller även för fallet CAR där materialet avgränsas till dokument som är 

formulerade innan själva övergreppens skeende. 

 

4. Empirisk undersökning  
 
I följande kapitel undersöks suveränt och biopolitiskt maktutövande i FN:s diskurs i fallen 

DRC och CAR samt en kompletterande textanalys i respektive fall för att bidra med en 

kontextuell förståelse av fallen. Den kontextuella förståelsen kommer även att bidra med en 

sammankoppling mellan diskurs och praktik där det ska undersökas, genom analyserande av 

återberättelser av övergreppen och kontexten, huruvida övergreppen skapar naket liv i de båda 

fallen. Kapitlet inleds med en analys av fallet DRC där det redovisade materialet, som 

beskrevs i avsnitt 3.3, kommer undersökas för att urskilja en mänsklig säkerhetsdiskurs och 

dess påverkan på, och av, ett biopolitiskt- och suveränt maktutövande. Som tidigare nämnt 

kommer det även redogöras för den sociala kontexten som ligger till grund för identifierandet 

av naket liv. Vidare följer fallet CAR där samma disposition framgår.  

 

4.1 Fallet DRC 
 

Dagens oroligheter i den Demokratiska Republiken Kongo (DRC) inleddes med inrättandet 

av en ny regering i Rwanda i och med slutet på folkmordet i landet. FN har uppräknat 1.2 

miljoner hutus som, efter folkmordet, flydde landet till östra DRC där många tutsis redan 

levde. Detta startade ett uppror år 1996 mot regeringen som ledde till rebellernas övertagande 

av stora delar av landet år 1998. Flera afrikanska länder som Angola, Chad och Namibia 

lovade presidenten militärt stöd, medan Rwanda och Uganda stödde rebellstyrkorna. 

Säkerhetsrådet krävde ett vapenstillestånd och begärde alla stater att dra sig ur DRC:s interna 

angelägenheter. MONUC etablerades, i och med mandatsresolution 1291, den 24 februari år 

2000, främst i syfte att övervaka vapenstilleståndet och att upprätthålla de mänskliga 

rättigheterna. Säkerhetsrådet breddade mandatet 2003 till ett utökat fokus på skyddandet av 

civila (FN n.d. c). 
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4.1.1 Mandatsresolution 1291 (2000) och mandatsresolution 1493 (2003) 
	
Det ursprungliga mandatet för den fredsbevarande resolutionen i Kongo presenterades i 

resolution 1291 och framfördes den 24 februari år 2000. Den övergripande strategin för 

skyddandet av mänskligt liv framgår i detta dokument. Strategin kan ses basera sig på 

generalsekreterarens rapport som uppmärksammar problem med kränkningar av mänskliga 

rättigheter i landet men skriver även: ”in particular those alleged violations referred to in the 

report of the Secretary-General” (S/RES/1291:3). De hot samt den utsatta befolkningen som 

presenteras i rapporten blir därmed utgångspunkten för mandatet och även för uppdraget. I 

relation till detta påvisar de nödvändigheten av ett fredsbevarande uppdrag: ”[…]and stressing 

the need for the continued operation of United Nations and other agencies’ relief operations, 

as well as human rights promotion and monitoring, under acceptable conditions of security” 

(S/RES/1291:3). Övervakandet av de mänskliga rättigheterna blir med detta diskursiva 

uttryck en grund för uppdraget då det formuleras som ett av målen med operationen. Enligt de 

Larrinaga och Doucet (2008:528) är strategiernas mening att påverka utvecklingen för att 

säkerhetsställa hälsa och välbefinnande hos en viss del av populationen. Genom övervakandet 

av de mänskliga rättigheterna i de presenterade utsatta grupperna i generalsekreterarens 

rapport9 utvecklas en strategi för att säkerhetsställa välbefinnande. Användandet av 

befolkningens hälsa och välbefinnande som referens för ingripande kan även ses i 

formulerandet av de beslut som är tagna i samband med strategins framställande. Ett av 

besluten utvecklar det tidigare presenterade citatet: ”to facilitate humanitarian assistance and 

human rights monitoring, with particular attention to vulnerable groups including women, 

children and demobilized child soldiers […]” (S/RES/1291:4). Strategins anknytning till 

befolkningen specificeras till kvinnor och barn. Detta diskursiva uttryck påvisar strategins 

förflyttning från att verkställas på befolkningens nivå till att främst verkställas på kvinnor och 

barn. Strategins fokus och operationens syfte blir därmed att säkerhetsställa hälsa och 

välbefinnande för de utsatta grupperna. 

 

År 2003 skedde ett breddande och utökande av mandatet i resolution 1493 där skyddandet av 

civila i större grad beskrivs som operationens huvuduppgift. I relation till mänsklig säkerhet 

kan det ses hur diskursen förändrats då språket påvisar större krav på alla bidragande parter 

att öka säkerheten för civilbefolkningen: ”and demands that all the parties guarantee the 

security of the civilian population thereby enabling MONUC and humanitarian organizations 

																																																								
9 Dessa presenteras vidare i avsnitt 4.3.2 
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to have total, unrestricted and immediate access to the population groups in need” 

(S/RES/1493:3). Enligt de Larrinaga och Doucet (2008:527) deltar den mänskliga 

säkerhetsdiskursen i hur undantaget av lagen ska se ut och därmed även hur nya normer för 

intervention utformas. I denna diskurs kan det urskiljas hur kraven på alla parter att garantera 

civilbefolkningens säkerhet grundar sig i MONUCs och humanitära organisationers åtkomst 

till civilbefolkningen. Detta kan tolkas som att det skett ett normaliserande av interventionen 

där MONUC ska säkerhetsställa välbefinnande på befolkningens nivå. Detta kan främst ses 

genom följande mening: ”total, unrestricted and immediate access to the population groups in 

need” (S/RES/1493:3). Detta påvisar mandatets utsträckning och de exceptionella 

omständigheterna som kräver den omedelbara och oinskränkta åtkomsten till de i nöd. I 

relation till de sexuella övergreppen av fredsbevarande personal kan ”åtkomst till de i nöd” 

innebära omständigheter som ökar kontakt mellan de som bor i läger för tvångsförflyttade 

personer och de fredsbevarande soldaterna. Denna mänskliga säkerhetsdiskurs kan därmed 

ses som konstituerande för de omständigheter som avgör om ett undantag kan ske i den 

sociala kontext som den verkställs i.  

 

Mandatet 2003 institutionaliserar även skyddandet av civila genom våldsutövning. Detta kan 

ses i det utökade mandatet där MONUC auktoriserar deras beväpnade styrkor att ”[…]take 

the necessary measures […]” (S/RES/1493:5) för att skydda civila från direkt hot av fysiskt 

våld. Detta innebär etablerandet av ett robust mandat där våld får användas på en taktisk nivå 

som sista utväg för att bland annat skydda civila (FN n.d. d) Inrättandet av detta robusta 

mandat kan tolkas som att det direkta hotet av fysiskt våld konstrueras i förhållande till 

mänskligt liv vilket framställer en mänsklig osäkerhet och därmed även en hotbild att 

strategiskt intervenera mot. Enligt de Larrinaga och Doucet (2008:527) kan definierandet av 

vad det krävs för ett undantag även avgöra vilka hot mot mänskligt liv som är relevanta. I 

diskursen kan det urskiljas hur direkt hot om våld skapar ett utrymme för undantag där 

våldsförbud i fredsbevarande operationer upphävs. Det främsta hotet som måste interveneras 

mot blir därför de som utför dessa våldshandlingar. Mänskligt liv blir därmed den främsta 

referensen för intervention och därmed grund för omständigheterna i den praktiska kontexten 

för interventionen. 

 

4.1.2 Generalsekreterarens första rapport 
 

Generalsekreterarens första rapport i fallet DRC framfördes den 17 januari år 2000. Den 
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sammanställer Generalsekreterarens rekommendationer för mandaten samt utlysandet av hot 

och formulerandet av sårbara grupper. Rapporten skrevs en månad innan mandatets 

konstituerande och refereras, i mandatsresolutionen, som en grund för beslut. Rapporten 

refererar till Lusaka-överenskommelsen om vapenstillestånd där väpnade grupper ses som ett 

stort hot mot freden. Beskrivandet av situationen rörande mänskliga rättigheter skildrar 

snarare konflikten mellan väpnade grupper och regeringen än de individer som utsätts för 

deras brott. Detta flyttar fokus från de som drabbas av kränkandet av mänskliga rättigheter till 

de som utför kränkningarna. I en mening skrivs det att femton kvinnor har avrättats, vilket 

sedan följs av ett resonemang rörande osäkerheten kring vilken grupp brottet ska attribueras 

till (S/2000/30:7). Bristande detaljer kring de som drabbas åskådliggör inte Foucaults 

formulerande av dåliga elements direkta relation till hotandet av bra element i en befolkning 

(Foucault 2003:459). De främsta militära målen för uppdraget beskrivs därmed inte i relation 

till mänskligt lidande eller som ett hot mot befolkningens välbefinnande: ”to facilitate, 

monitor and report on the cessation of hostilities” (S/2000/30:12). Denna diskurs påvisar att 

strategin grundar sig i identifierandet av osäkerheter och hot som inte verkställs på 

befolkningens nivå. Det kan inte urskiljas en direkt relation mellan en mänsklig 

säkerhetsdiskurs och formulerandet av hotbilden. Det kan dock uppmärksammas hur de 

väpnade gruppernas framställning som hot mot den mänskliga säkerheten närmare beskrivs i 

förhållande till deras indirekta påverkan på tvångsförflyttning och undernäring snarare än 

deras direkta hot mot civilbefolkningen. 

 

Tvångsförflyttning beskrivs som det största hotet mot civilbefolkningen och mänskligt liv då 

det gör dessa grupper mer känsliga för undernäring och svält (S/2000/30:5). Det specificeras 

även att kvinnor och barn är främst drabbade och att tvångsförflyttning gör att barnen i Kongo 

blir ”victimized” (S/2000/30:7). Ytterligare val av ord som används för att beskriva den grad 

barn är drabbade av detta hot är följande: ”[…]remain extremely vulnerable” (S/2000/30 

2000:7).  Genom detta särskiljande av bra och dåliga element kan det ses hur en mänsklig 

säkerhetsdiskurs beskriver liv i biopolitiska termer. ”350,000 people living in precarious 

circumstances would struggle to survive” (S/2000/30:6). Precis innan denna mening redogörs 

det för att det är många barn under fem år som är drabbade av akut undernäring. Genom att 

beskriva hur barn och kvinnor är extremt sårbara för undernäring blir deras biologiska 

minimum referenspunkten för interventionen. De Larrinaga och Doucet (2008:521) menar att 

interventionens syfte inte är att skapa kvalitativt liv utan snarare att tillhandahålla 

befolkningen de mest grundläggande behoven. Väpnade grupper ses som de dåliga elementen 
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som bidrar till befolkningens tvångsförflyttning vilket blir de element som måste försvinna 

och interveneras mot för att uppnå välbefinnande och hälsa hos befolkningen. Välbefinnande 

refereras därmed i förhållande till biologiska behov där undernäring och matbrist ses som 

avgörande för möjligheten att göra undantag och därmed skapandet av den sociala miljö som 

lett till individens agerande. Redovisningen av dessa hot kopplas till varandra där 

identifierandet av de bra och dåliga elementen påvisar hur mänskligt liv försätts i biopolitiska 

termer som referens för intervention. Foucaults biomakt kan därmed ses reproduceras där 

mänskligt liv är referenspunkten för formulerandet av hot och bekämpandet av dessa. 

 

4.1.3 Rapport av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 
 

Denna rapport sammanställdes av OHCHR tillsammans med MONUC den 13 februari 2003. I 

rapportens inledande stycke under första rubriken rörande den humanitära situationen i landet 

beskrivs de övergripande problemen med mänskliga rättigheter som följande: ”There has been 

a widespread failure to provide minimum guarantees to the particular needs of the most 

marginalized and vulnerable people: women, children, the internally displaced and those 

affected by HIV/AIDS” (S/2003/216:2). Enligt de Larrinaga och Doucet (2008:521) ses 

producerandet av en biopolitisk kropp som det ursprungliga uttrycket för suverän makt. I 

diskursen kan det urskiljas hur det specificeras att den fredsbevarande operationen har 

misslyckats med att tillhandahålla de mest grundläggande behoven för de utsatta grupperna. 

Detta kan tolkas som reproducerandet av ett biopolitiskt maktutövande då referenspunkten för 

dessa gruppers välbefinnande blir deras mest basala behov. Producerandet av en biopolitisk 

kropp blir därmed det ursprungliga uttrycket för suverän makt och möjliggörandet av dess 

maktövertagande. Konstruktionen av dessa människor som utsatta och hjälplösa bidrar till 

synen på befolkningen som det politiska problemet som måste åtgärdas och administreras. 

Detta återges även i följande mening: ”My overall assessment is that the prevailing human 

rights situation in the Democratic Republic of the Congo is alarming and a threat to the fragile 

peace process” (S/2003/216:3). Mänskligt liv och skyddandet av detta blir därmed det som 

måste administreras och formuleras som det övergripande målet för hela fredsprocessen. Det 

kan urskiljas hur civilbefolkningen blir verkställande för flera övergripande strategier för 

intervention. De Larrinaga och Doucet (2008:529) anser att mänsklig säkerhet syftar till att 

minska mänskligt lidande genom att ingripa vid hot och genom utförandet av komplexa 

strategier. De komplexa strategierna som framförs i mandatet, generalsekreterarens rapport 

samt i denna rapport återkopplas i och med dessa typer av diskursiva framställningar till 
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mänskligt lidande. Detta påvisar hur mänsklig säkerhet använder befolkningens hälsa och 

välbefinnande som referens för ingripande, trots att ingripandet grundar sig i en 

överenskommelse om vapenstillestånd där fredsprocessen mellan de väpnade grupperna ses 

som den huvudsakliga strategin. I detta kan det urskiljas hur mänskligt lidande hamnar i 

centrum för interventionens orsaker genom återkopplingen mellan fredsprocessen och 

mänskliga rättigheter. 

 

I denna rapport förekommer även ett urskiljande av kvinnor och barn från resten av 

civilbefolkningen i förhållande till dåliga element i befolkningen: ”The rights of children and 

women are violated all over the country, but especially in the rebel-controlled areas […]” 

(S/2003/216:3). Här kan det ses hur hoten konstitueras i förhållande till mänskligt lidande och 

mer specifikt i förhållande till kvinnor och barn. De Larrinaga och Doucet (2008:529) menar 

att redovisningen av sådana hot innebär att den mänskliga säkerhetsdiskursen skapar hoten i 

förhållande till en mänsklig osäkerhet, vilket gör att de liv som hoten konstitueras i 

förhållande till blir referenspunkten för säkerhetsdiskursen. Specificeringen av att det är 

kvinnors och barns rättigheter som kränks i de rebellkontrollerade områdena kan ses skapa 

dessa hot i förhållande till dessa kränkningar. Det uttrycks att deras rättigheter kränks i hela 

landet, men formuleringen av ”especially” kan ses som ett starkare utformande av 

rebellgrupperna som hot mot de bra elementen i befolkningen. De Larrinaga och Doucet 

(2008:527) menar vidare att mänsklig säkerhet och uttryckandet av biopolitisk makt avgör 

suveränens möjligheter att bestämma de omständigheter som krävs för att ett undantag ska 

ske. Genom formulerandet av hotbilden i förhållande till utsatta grupper kan det urskiljas hur 

mänsklig säkerhet avgör de möjligheter suveränen har att påkalla för att göra undantaget 

intervention. Detta kan sedan ses som referenspunkten för interventionens sociala kontext där 

kvinnor och barn blir de som måste skyddas i förhållande till hotet, vilket i sin tur skapar ett 

mandat för fredsbevarande personal att avgöra civilbefolkningens politiska värde. De 

inkluderas därmed i det politiska genom deras exkluderande från övriga civilbefolkningen. 

 

4.1.4 Den sociala kontexten 
 

De presenterade diskursiva elementen i fallet DRC ska kompletteras med 

kontextbeskrivningar av Anneke Van Woudenberg, forskare i DRC för HRW, samt intervjuer 

gjorda av FN:s internrevision och deras beskrivning av situationen i Kongo i relation till de 

sexuella övergreppen. Van Woudenberg beskriver hur hon pratat med flickor i åldern 12 till 
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15 som tvingats inleda sexuella relationer med fredsbevarande personal för att få mat, pengar 

eller skydd. Hon menar att dessa relationer är exploaterande och särskilt lätta att etablera i 

konflikter där kvinnor och barn tvingas flytta till läger där de inte har något sätt att försörja 

sig på (Van Woudenberg 2005). FN:s internrevision presenterar även hur lägren för 

tvångsförflyttade personer skapar en situation där kvinnor och barn, främst flickor under 18, 

tvingas byta till sig mat eller pengar mot sexuella tjänster (A/59/661:4). Agamben (1998:97) 

beskriver nazisternas koncentrationsläger som suveränens absoluta upphävande av politiskt 

existerande liv. Invånarna i lägren blev berövade sina yttersta rättigheter och ingen form av 

våldsutövande mot dem kunde ses som straffbart. Genom lägret i DRC kan det urskiljas hur 

människor reduceras till sitt absoluta minimum där mat och skydd blir deras enda 

angelägenhet, där till och med barn tvingas till prostitution. FN:s fredsbevarande soldater har 

straffrihet inom FN:s juridiska system och kan endast straffas av sitt hemland. Detta innebär 

att det kan identifieras hur suveränt våldsutövande av dessa inte ses som straffbart. De 

fredsbevarande styrkorna och den diskurs som gjort kvinnor och barn till referenspunkten för 

operationen gör därmed att de som operationen ska utföras på existerar inom FN:s lagsystem, 

utan att detta lagsystem har någon betydelse för de som drabbas. Detta kan ses grunda sig i 

normaliseringen av dessa typer av handlingar.  

 

Agamben (1998:53) beskriver hur suveränens normalisering av undantagstillståndet bidrar till 

suveränens möjlighet att upphäva lagen för vissa personer. Normaliseringen av undantaget 

kan urskiljas i organiserandet och utbredningen av de sexuella övergreppen. I lägren och i 

baserna för de fredsbevarande operationerna fanns det ett system där pojkar, de flesta i åldern 

åtta till arton men även vissa i tjugoårsåldern, fungerade som hallickar som anordnade möten 

med flickorna (A/59/661:8). Intervjuerna visar även hur det var utbrett och att sex med 

minderåriga kongolesiska kvinnor inte var något som undanskymdes: ”She reported that she 

and her friends would go to the camp to have sex with different soldiers” (A/59/661:6).10 I 

brist på andra sätt att försörja sig tvingades dessa minderåriga flickor gå med på att ha sex 

med de fredsbevarande soldaterna. Dessa övergrepp skedde regelbundet och var inte något 

som kunde ses som undangömda då de skedde inom basens gränser och inom räckhåll för 

övriga fredsbevarande soldater. Den utbredda verksamheten där hallickar bidrar med barn och 

kvinnor till soldaterna kan även ses i följande mening: ”The witness, W054A, is a local 

Congolese male, age 25 […] who confirmed to the OIOS investigators that he had been 

																																																								
10	”Camp” betyder i denna mening militärbasen för den fredsbevarande operationen. 	
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procuring girls for MONUC soldiers for sexual relations” (A/59/661:6). Detta visar hur det 

inte var ett fåtal soldater som beblandade sig i nätverket av prostitution utan att det var utbrett 

och organiserat. De människor som bor i dessa läger för tvångsförflyttade personer reduceras 

därmed till sitt absoluta minimum där invånarna i lägret berövas sina absoluta rättigheter då 

suveränt våldsutövande kan ske utan straff. Detta innebär även att soldaterna, i och med de 

sexuella övergreppen och dess normalisering, upphäver sina offers politiska värde till att bli 

politiskt och juridiskt bannlysta. FN:s lagsystem är därmed i kraft utan att ha någon betydelse, 

vilket berövar offren deras mest basala rättigheter. 

 

4.2 Fallet CAR 
 
 
I decennier har våld och instabilitet varit tydligt närvarande i Centralafrikanska Republiken 

(CAR) och i december 2012 återupptogs våldet när den muslimska rebellgruppen ex-Séleka 

påbörjade en rad attacker. Det gjordes ett försök till en fredsöverenskommelse men rebellerna 

intog huvudstaden vilket tvingade den dåvarande presidenten att fly. I december 2013 började 

den kristna rörelsen anti-Balaka göra motstånd mot rebellgruppen vilket skapade 

sammandrabbningar mellan de olika grupperna, vilka varit förödande för den civila 

befolkningen. 10 april 2014 godkändes resolution 2149 vilket inrättade ”the United Nations 

Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic”- 

MINUSCA. MINUSCA kallades tidigare MISCA och mandatsresolutionen var övergången 

från en fredsbevarande operation inom ramarna för Afrikanska Unionen till att bli en 

fredsbevarande operation med mandat under Förenta Nationerna (FN n.d. e). 

 

4.2.1  Mandatsresolution 2149 (2014) 
	
Mandatet för den fredsbevarande operationen presenteras i resolution 2149. Den diskursiva 

representationen rörande de element som reproducerar det biopolitiska maktutövandet kan ses 

i uppställningen av mandaten. Första delen av dokumentet fastställer existerande hotbild och 

skyddsobjekt samt i vilken grad civila måste skyddas, medan den andra delen fastställer 

strategin för att eliminera de uppställda problemen. Detta är i linje med de Larrinaga och 

Doucets tankar om mänsklig säkerhet. De menar att mänsklig säkerhet kan formulera de 

omständigheter undantaget sker i genom mänskligt liv som referenspunkten för dessa 

omständigheter. Genom att först etablera de hot som existerar mot mänskligt liv kan en 
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strategi sedan konstitueras för att definiera vad det krävs för att ett undantag ska kunna göras 

och därmed formulera dess omständigheter (De Larrinaga och Doucet 2008:528). På 

resolutionens första sida fastställs de existerande hoten och vilka som utsätts för dessa. Det 

etableras att brott mot mänskliga rättigheter, som tortyr, sexuellt våld, barnsoldater och 

arresteringar på godtyckliga grunder, är det största hotet mot mänskligt liv. I slutet av stycket 

formuleras det att två rebellgrupper, anti-Balaka och ex-Séléka, är de som främst står för 

dessa övergrepp. I mandatet uttrycks att skyddandet av mänskligt liv och den civila 

populationen är en av operationens främsta prioriteringar. Genom att beskriva vilka hot som 

existerar i förhållande till den civila befolkningen kan det tolkas som att befolkningens 

välmående och hälsa endast kan öka genom att särskilja de dåliga och bra elementen i landet 

(S/RES/2149:1,2). Anti-Balaka och ex-Séléka är resolutionens största fokus vilket även kan 

ses senare i resolutionen där alla former av militära grupper uppmanas att sluta med sexuella 

övergrepp och sexuellt baserat våld. I detta specificeras det att detta även inkluderar de två 

rebellgrupperna. Detta visar hur dessa grupper är vad som utgör det största hotet mot 

civilbefolkningen, vilket även accentuerar hotens relation till civilbefolkningen som måste 

skyddas (S/RES/2149:7). Detta görs även i uppställningen av operationens strategi där anti-

Balaka och ex-Séléka särskiljs från övriga väpnade grupper i utformandet av en strategi för 

stoppandet av kränkningar av de mänskliga rättigheterna (S/RES/2149:10).  

 

I resolutionen är det ett stort fokus på beskrivningen av kvinnor och barn som extra sårbara. 

Som tidigare nämnts formuleras de civilas skydd som operationens huvuduppgift och i denna 

formulering specificeras det även vilka civila som ska prioriteras: ”To provide specific 

protection for women and children affected by armed conflict […]” (S/RES/2149:9). Detta 

leder till tolkningen att kvinnor och barn representerar de positiva och ”bra” elementen i 

befolkningen som måste skyddas, och hot mot dessa utsatta grupper blir därför självverkande 

en del av det som ses som dåligt. De Larrinaga och Doucet (2008:529) beskriver även hur 

strategisk intervention innebär en foucauldiansk syn på hot där de dåliga elementen i en 

befolkning särskiljs från de bra för att öka befolkningens välmående. Dessa diskursiva 

element påvisar hur en viss del av befolkningen ses som i behov av säkerhetsställande av 

välbefinnande genom framställandet av hot mot utsatta grupper. Genom att påvisa en viss 

populations utsatthet kan komplexa strategier utföras på befolkningens nivå, vilket sätter 

grunderna för interventionens omständigheter.  
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Enligt Foucaults tanke om biomakt kan det urskiljas hur den första delen av resolutionen har 

fastställt de bra och dåliga elementen i befolkningen. Genom att identifiera de hot som 

existerar mot den del av befolkningen som beskrivs som extra utsatt kan de omständigheter 

kring en strategisk intervention identifieras. I den senare delen av resolutionen etableras 

mandatets utsträckning och hur övergången från MISCA till MINUSCA ska ske. Då 

hotbilden grundligt har etablerats relateras strategin till referenspunkten för interventionen, 

som har beskrivits som skyddandet av civilbefolkningen och särskilt utsatta grupper. 

MINUSCA erhåller ett mandat där de får använda alla nödvändiga medel för att utfärda sitt 

mandat, vilket innebär att mandatet är robust (S/RES/2149:9). Detta kan tolkas som att hoten 

är konstruerade i direkt förhållande till mänskligt liv vilket skapar en mänsklig osäkerhet. 

Genom att livet är beskrivet i förhållande till osäkerheter och hot kan ett robust mandat 

accepteras då situationen ses som så pass allvarlig att skyddandet av civila endast kan 

upprätthållas genom denna typ av mandat.  

 

4.2.2 Generalsekreterarens första rapport  
 

I Generalsekreterarens rapport förtydligas mycket av det som beskrevs i mandatsresolutionen. 

Rapporten framställer civila som hjälplösa genom ett upprepande fokus på rebellgrupper. 

Fallerande juridiska och politiska system beskrivs också som bidragande till den humanitära 

katastrofen i landet där hälften av befolkningen anses i behov av humanitärt stöd. I de 

diskursiva uttrycken i rapporten kan det urskiljas hur behovet av internationellt ingripande 

framställs som stort då varken Centralafrikanska Republiken eller den Afrikanska Unionens 

fredsbevarande operation MISCA anses klara av att skydda civilbefolkningen: ”[…] the threat 

posed by anti-Balaka and other, already existing or newly emerging, armed groups means that 

new approaches for managing them are required” (S/2014/142:7). Detta kan även ses i 

följande citat: ”The continued deterioration in the security situation, in particular the 

widespread killings and pervasive threats to civilians described above, demands the focused 

attention of and urgent action by the international community (S/2014/142:11)”. Dessa 

diskursiva uttryck påvisar behovet av en internationell intervention med FN-mandat. I första 

citatet beskrivs det hur det krävs ett nytt sätt att hantera anti-Balaka och andra väpnade 

grupper. Detta påvisar ett definierande av undantagets förutsättningar där ord som 

”managing” och ”required” blir en förutsättning för suveränens maktövertagande. Det andra 

citatet påvisar hur civila blir referenspunkten för interventionen och hur säkerhetssituationen 

för civila kräver ett ingripande av det internationella samfundet. Genom denna typ av diskurs 
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kan det urskiljas ett behov av intervention vilket normaliserar undantaget och därmed går 

ifrån intervention som ett undantag från den internationella normen. Diskursen påvisar 

därmed Agambens syn på undantag som något normaliserat och legaliserat, där intervention 

ses som något nödvändigt. Detta bidrar snarare till normen än att göra avsteg från den 

(Agamben 1998:17).  

 

Rapporten framställer även hur civila är referenspunkten för ingripande samt hur operationens 

mest högprioriterade uppgift är att skydda den civila befolkningen. Detta framstår som mest 

tydligt i formulerandet av operationens roll gentemot civila och hur rapporten belyser 

skyddandet av civila som mest brådskande: ”[…]it is critical that all actors focus on the most 

urgent, high-priority objectives, namely halting the violence against innocent civilians, 

protecting civilians and providing relief to those in need” (S/2014/142:13). Detta upprepas 

flera gånger genom hela rapporten vilket leder till tolkningen att den civila befolkningen blir 

det politiska problemet som måste administreras genom intervention (Foucault 2003: 243). 

Detta gör därmed civilbefolkningen till referenspunkten för ingripandet. Enligt de Larrinaga 

och Doucet (2008:1) kan detta uttryck för mänsklig säkerhet kontextualisera en viss typ av liv 

som är särskilt mottagligt för biopolitiskt maktutövande. Kontextualiserandet av liv kan tolkas 

i förhållande till normaliseringen av intervention där mänskligt liv, och särskilt de mest 

utsatta, ses som referenspunkten för denna normalisering. Kvinnor och barn, som nämns som 

de mest utsatta delarna av befolkningen i rapporten, blir därmed en del av operationens 

huvudfokus som både legitimerar interventionen samt kontextualiserar förhållandet mellan 

fredsbevarande personal och civilbefolkning (S/2014/142:4).  

 

Genom att fredsbevarande personal fokuserar på skyddandet av civilbefolkningen och utsatta 

grupper kan det tolkas som att diskursen kring mänsklig säkerhet producerar en social 

situation där den politiska och juridiska statusen för de som ska skyddas blir oklar. De 

befinner sig innanför FN:s jurisdiktion då de är operationens referenspunkt och har tydligt 

definierade rättigheter innanför FN:s juridiska ramverk. Samtidigt befinner de sig utanför 

jurisdiktionen då de fredsbevarande soldaterna som ska skydda dem inte tillhör det egna 

landet samt att intervention inte innebär politisk eller juridisk kontroll över den lokala 

befolkningen. Denna diskurs kan därför ses som avgörande för suveränens bestämmande av 

civilbefolkningens politiska relevans då den demonstrerade diskursen använder civila och 

särskilt utsatta delar av befolkningen som grund för intervention.  
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4.2.3 Rapport av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 
 

MINUSCA och högkommissionen sammanställde tillsammans en rapport av den humanitära 

situationen i Centralafrikanska Republiken i och med övergången från MISCA till 

MINUSCA. Rapporten är skriven från och med slutet av 2014 till början av 2015 och är 

därmed sammanställd efter författandet av mandatet samt generalsekreterarens rapport. Det 

finns därför en viss skillnad i diskursen jämfört med de två tidigare analyserade dokumenten. 

Mänsklig säkerhet kan tydligt urskiljas i rapporten vilket inte är förvånansvärt då syftet med 

dokumentet är att sammanställa hur den humanitära situationen ser ut i konfliktområdet. 

Dokumentet inleds med fastställandet av detta syfte med följande mening: ”Civilians remain 

the main victims of human rights violations and abuses committed by armed groups (OHCHR 

2015:4)”. I rapporten finns även en diskursiv framställning av kvinnor och barn som mycket 

utsatta vilket främst kan ses i hur dessa grupper särskiljs i relation till den övriga civila 

befolkningen. Vid nästintill varje rapportering av attacker på civilbefolkning specificeras det i 

vilken grad kvinnor och barn är drabbade. ”During the reporting period, HRD documented 

124 cases of serious human rights law and humanitarian law violations and abuses attributable 

to the anti-Balaka and affecting 209 victims, including 46 women and ten children” (OHCHR 

2015:12). Denna specificering av hur många kvinnor eller barn som blev utsatta för dessa 

brott kan synas i varje sammanställning av dödsfall, attacker eller övergrepp på 

civilbefolkningen i rapporten. Detta kan leda till tolkningen att dessa grupper reduceras till 

sina biologiska minimum då ålder och kön blir anknytningspunkten för deras värde. Deras 

politiska värde bestäms därmed i förhållande till deras biologiska särdrag, och dessa särdrag 

används för att påvisa hur grupperna särskiljs från den övriga civilbefolkningen.  

 

I många av dessa attacker utgör kvinnor och barn mindre än hälften av de drabbade vilket 

innebär att en stor grupp av de civila inte omnämns. Genom att avgöra kvinnor och barns 

politiska värde genom dess biologi kan det ske ett konstruerande av det som krävs för ett 

undantag. Agamben (1998:11) menar att naket liv inkluderas i politiken genom dess 

exkludering. I detta fall kan det urskiljas hur inkluderandet av dessa liv i politiken även 

exkluderar dem då det sker ett särskiljande mellan utsatta grupper och civila vilket gör att 

undantaget grundar sig på deras exkludering. Den sociala situationen som produceras har 

därmed kvinnor och barn som referenspunkt för operationen vilket kan bidra till tolkningen 

att brott begångna av fredsbevarande personal sker i en kontext där dessa utsatta grupper är 

markerade som skyddsobjekt. Kontakt mellan fredsbevarande personal och dessa grupper blir 
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därmed uttryckt i den mänskliga säkerhetsdiskursen.  

 

Enligt de Larrinaga och Doucet (2008:527) kan denna diskurs bidra till definierandet av de 

exceptionella omständigheterna som avgör vilka hot mot mänskligt liv som är relevanta. 

Rapporten särskiljer sig från tidigare dokument genom att den har ett tydligare fokus på 

utsatta grupper och en tydligare hotbild. Diskursen påvisar ett särskiljande mellan 

civilbefolkningen och utsatta grupper i förhållande till attacker. Vid varje rapportering av 

dessa attacker där kvinnor och barn särskiljs från resten av de drabbade beskrivs även vilken 

grupp som ligger bakom attacken antingen direkt före eller direkt efter: ”HRD also 

documented 17 cases of abduction and hostage-taking by anti-Balaka elements, affecting 17 

victims, including 14 women, three boys and one girl” (OHCHR 2015:12). Genom 

framställandet av de element som är bra och måste skyddas beskrivs även de dåliga elementen 

som måste elimineras i direkt relation till de bra. Foucault (2003:245) beskrev detta som att de 

bra och dåliga elementen urskiljs i befolkningen för att öka befolkningens hälsa och 

välbefinnande. I och med avgörandet av utsatta gruppers politiska värde kan detta urskiljande 

ses som en bidragande faktor till politiseringen av dessa grupper och därmed definierandet av 

de exceptionella omständigheterna då befolkningens ökade välbefinnande direkt attribueras 

till kvinnor och barn. Detta kan ytterligare relateras till tidigare analys av reducerandet av 

dessa grupper till deras biologiska minimum: ”[…]ex-Séléka shot and killed seven civilians, 

including a six-month-old baby and a 13-year-old child” (OHCHR 2015:13). Urskiljandet av 

dessa barn och deras ålder som utmärkande faktor leder till tolkningen att biologiska särdrag 

definierar liv i biopolitiska termer och därmed identifierar de dåliga elementen i befolkningen 

i direkt relation till dessa. 

 

4.2.4 Den sociala kontexten 
 

Den beskrivna diskurs som presenterats ovan ska kompletteras med intervjuer och 

kontextbeskrivningar av de som utsattes för de sexuella övergreppen av de fredsbevarande 

soldaterna. Dessa intervjuer är gjorda av en handläggare för mänskliga rättigheter på begäran 

av FN samt den oberoende organisationen Human Rights Watch och representerar därmed 

inte FN:s diskurs utan kommer analyseras som ett komplement för att förstå den sociala 

kontexten. De har rapporterat sammanställningar av de utsattas svar samt beskrivningar av 

deras förhållanden. I alla rapporterade fall har de utsatta bott i läger för tvångsförflyttade 

personer placerat nära en MINUSCA-bas. Brotten skedde både innanför lägrets gränser samt i 
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basen för den fredsbevarande operationen.  

 

I FN:s oberoende utvärdering presenteras de intervjuer en handläggare för mänskliga 

rättigheter gjorde i samband med anklagelserna. Det gjordes sex intervjuer med olika pojkar 

som berättade om sina egna upplevelser men även om deras vänner och bekanta som de hört 

om eller sett blivit utsatta för sexuella övergrepp. HRW (2016b) kompletterade dessa med att 

intervjua åtta kvinnor och barn om deras upplevelser av sexuella övergrepp. Det presenteras 

hur dessa offer är i en mycket utsatt situation där de tvingats fly från sina hem och därför inte 

har något sätt att försörja sig själva eller sina familjer. Ofta byts sex mot små summor pengar 

eller mat, men vid ett flertal tillfällen har övergreppen även varit av tvingande karaktär i form 

av våldtäkt. Dessa förhållanden kan jämföras med Agambens beskrivning av nazisternas 

koncentrationsläger där liv reducerades till dess absoluta biologiska minimum. Agambens 

beskrivning av koncentrationsläger baserar sig på tanken om att dessa är ett tydligt exempel 

på hur ett undantag befäster sig i normen. Genom suveränens makt att bestämma om 

undantaget kan det även göras ett beslut om vem som är naket liv och vem som får dödas utan 

konsekvenser. Genom biopolitik beskriver han detta som ett beslut om vem som är politisk 

relevant och avgörandet av dess icke-värde (Agamben 1998:83). Detta kan även urskiljas i 

intervjuerna där soldaternas attityd gentemot deras offer kan tolkas som ett sätt att besluta om 

vem som är naket liv.  

 

Det finns en acceptans bland de fredsbevarande soldaterna där sexuella övergrepp inte ses 

som något avvikande. En elvaårig pojke berättade i en intervju till FN:s handläggare hur det 

inte hade varit svårt för hans förövare att få in honom på basen där pojken, efter en snabb 

diskussion mellan soldaterna, fick tillåtelse att gå in (A/71/99:30). Ett annat tillfälle visar hur 

en fransk soldat hade bett en pojke om sex, när pojken vägrade hade han istället bett honom 

att hämta en kvinna. Han frågade därefter den andra soldaten om pojken kunde hämta en 

kvinna till honom också (A/71/99:31). Dessa är endast ett fåtal exempel som påvisar hur det 

var en normaliserad attityd gentemot sexuella övergrepp på civilbefolkningen. Genom att 

undantaget har normaliseras kan suveränen upphäva lagen för särskilda personer. 

Bestämmandet av det politiska värdet för de som utsätts för övergreppen framgår i 

normaliserandet av undantaget där de fredsbevarande soldaterna förövar deras offer på deras 

politiska värde och gör dem till naket liv. Den sociala kontexten bidrar till denna politisering 

där deras icke-värde avgörs i en kontext av utsatthet där det inte finns något sätt att försörja 

sig i lägren. Lägret kan därför tolkas som reducerandet av liv till deras biologiska minimum, 
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vilket gör dem särskilt känsliga för suveränt maktutövande då deras politiska och juridiska 

status blir oklar i detta reducerande (Agamben 1998:41).  

 

Genom att undantaget har normaliserats menar Agamben (1998:39) att lagen är i kraft utan att 

längre ha någon betydelse. De liv som utsätts för dessa övergrepp lever i ett läger där det inte 

existerar något rättsligt eller politiskt system. Fredsbevarande personal, som är där för att 

bidra till upprättandet av det rättsliga systemet, kan inte straffas inom FN:s ramverk för brott 

de begår inom landet de tjänstgör i. Detta kan tolkas som att lagen är i kraft utan att ha någon 

betydelse då de som utsätts för brotten blir berövade sina rättigheter på både ett inhemskt- och 

internationellt plan. Naket liv beskrivs av Agamben (1998:41) som innehavandet av en oklar 

politisk och juridisk status vilket gör det extra känsligt för suveränt maktutövande. De 

människor som bor i dessa läger kan därför ses utanför det politiska och rättsliga systemet där 

det inte finns något sätt att försörja sig själva eller sina familjer. Detta gör dem särskilt utsatta 

för suveränt maktutövande. Detta kan ses i ett rapporterat fall där en 29-årig kvinna beskrev 

hur en kongolesisk FN-soldat hade tvingats sig in i hennes hem i lägret. Han hade krävt att få 

komma in: ”No, open the door… I have come to see you” (HRW 2016b:4). Han tvingade sig 

själv in i huset och sedan på henne utan hennes godkännande. Detta kan tolkas som han inte 

såg henne som en människa utan snarare som en del av lägret. Då de som bor inom lägret har 

en sådan oklar politisk och juridisk status blir lägret den sociala kontexten där kvinnor och 

barn ses genom deras kroppar. Deras biologiska särskiljande samt deras utsatthet i förhållande 

till det rättsliga systemet gör dem därmed särskilt utsatta för suveränens våldsutövande.  

 

5. Avslutning 
 
5.1 Slutsatser och kritiskt resonemang 
 

Det suveräna hierarkiska systemet, som beskrivet av Schmitt (2005), har legat till grund för 

undersökningen där FN:s suveräna beslut om undantaget rörande den fredsbevarande 

operationen identifierat ett diskursivt återskapande av suveränitet och biomakt. Detta kan ses 

som det suveräna beslutet på högsta nivå där dess diskursiva framställanden placerar de 

fredsbevarande soldaterna inom detta system som beslutfattare på den lägsta nivån och 
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därmed inom de omständigheter som skapas av FN som suverän. Utifrån detta ämnade denna 

studie svara på följande frågeställningar:  

 

! Hur återskapas biomakt och suveränitet i diskursen kring mänsklig säkerhet i fallen 
CAR och DRC? 

 

! Hur kan reproducerandet av biomakt och suveränitet i fallen CAR och DRC 

producera en kontext som ger utrymme för sexuella övergrepp inom ramen för 

fredsbevarande operationer? 

 

Med avseende på studiens första frågeställning har det identifierats ett diskursivt återskapande 

av suveränitet och biomakt i formulerandet av ett flertal uttryck för mänsklig säkerhet. 

Foucault och hans tanke om biomakt har, genom de Larrinagas och Doucets användning av 

begreppet i en mänsklig säkerhetsdiskurs, använts för analyserandet av dessa diskursiva 

uttryck. Studien fann att mandaten påvisar en tydlig skillnad mellan de som ska skyddas och 

de som hotar dessa grupper. I fallet DRC påvisades det hur hot formulerades i relation till den 

civila befolkningen, och särskilt kvinnor och barn. I formulerandet av mandatet och 

erhållandet av ett robust mandat kan det ses hur biomakt utformar suveränens undantag där 

mänskligt liv blir den främsta referensen för intervention. Denna referens och strategi påvisar 

även vilka hot som blir relevanta. Detta kan ses i sammanförandet av biomakt och suveränitet 

där undantaget intervention möjliggörs av att ha mänskligt liv som referenspunkt, vilket 

vidare skapar en motpol för det som hotar detta liv. Framställningen av bra och dåliga element 

skapar därmed en strategi som kan verkställas på befolkningens nivå. I DRC kunde mandatet 

och breddandet av det ses som grunden för en strategi som verkställs på befolkningens nivå. 

Det kunde även urskiljas en diskursiv framställning av kvinnor och barn som särskilt utsatta 

vilket flyttade strategins fokus från civilbefolkningen till utsatta grupper. Detta påvisade hur 

en viss populations utsatthet medför att komplexa strategier kan utföras på befolkningens nivå 

vilket därmed sätter grunderna för suveränens maktövertagande. 

 

I Generalsekreterarens rapport i fallet DRC (S/2000/30) kunde det urskiljas ett diskursivt 

formulerande av svält som det största hotet mot mänskligt liv. Svält beskrevs som utfallet av 

tvångsförflyttning som i sin tur grundande sig på väpnade grupper. Genom särskiljandet av 

bra element som måste skyddas mot detta hot samt ett starkt språk rörande människors 

utsatthet har det påvisats ett suveränt maktutövande genom framställandet av liv i biopolitiska 
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termer. Genom att framställa barn och kvinnor som särskilt utsatta grupper genom åtskiljandet 

mellan bra och dåliga element skapas suveränens omständigheter för intervention samt 

grunden för skapandet av naket liv. Genom de Larrinaga och Doucets (2008) tankar om 

mänsklig säkerhet som grund för ett dualistiskt utövande av biomakt och suveränitet har det 

urskilts hur försättandet av liv i biopolitiska termer skapar omständigheterna för suveränens 

maktutövande. 

 

Likt fallet DRC framställs hot och skyddsobjekt i fallet CAR för att sedan kopplas till en 

strategi för att eliminera hoten. Enligt Foucault (2003) beskrivs välbefinnande erhållas genom 

att beräkna, reglera och kontrollera de interna element som hotar befolkningen och de särskilt 

framställda bra elementen i en befolkning. I första delen av mandatsresolutionen 

(S/RES/2149) beskrivs de väpnade grupperna stå för de främsta övergreppen och brytandet av 

de mänskliga rättigheterna. Två väpnade grupper särskiljs från resten: anti-Balaka och ex-

Séléka. Det specificeras återigen hur kvinnor och barn är särskilt utsatta i förhållande till 

dessa hot. Dessa diskursiva element kan ses som påvisande för att en viss del av befolkningen 

ses som i behov av säkerhetsställande av välbefinnande genom att hoten direkt formuleras i 

relation till dem. Genom att hoten beskrivs i förhållande till sina brott mot civilbefolkningen 

kan en biopolitisk framställning av dåliga och bra element i befolkningen möjliggöra ett 

utförande av komplexa strategier på befolkningens nivå för att eliminera dessa hot och 

därmed sätta grunderna för suveränens maktutövande. 

 

I båda fallen kan det skönjas hur kvinnor och barn är referenspunkten för interventionen. Det 

har påvisats hur diskursiva framställningar av kvinnor och barn har beskrivit dem som utsatta, 

hjälplösa och i behov av hjälp. Dessa konstruktioner innebär att den delen av befolkningen 

som framställs som i behov av hjälp blir det politiska problemet som måste åtgärdas och 

administreras. Detta kunde tydligt urskiljas i fallet CAR där det i rapportering av attacker, i 

rapporten av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR 2015), specificeras i 

vilken grad kvinnor och barn är drabbade. Formulerandet av kvinnor och barn som separerade 

från civilbefolkningen medför synen på dessa som det politiska problemet. Det har därför 

identifierats hur biopolitikens administrering av befolkningen, för att öka välbefinnande och 

hälsa, har satt dessa utsatta grupper i centrum för interventionen och därmed även i centrum 

för suveränens maktutövande. De Larrinaga och Doucet (2008) framställer skapandet av en 

biopolitisk kropp som det ursprungliga uttrycket för suverän makt. Beskrivandet av utsatta 

grupper i biopolitiska termer och reducerandet av dem till deras biologiska minimum blir 
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därmed det ursprungliga uttrycket för suverän makt och grunden för de omständigheter 

suveränen vilar sitt beslut på.  

 

Den andra frågeställningen som presenterades ovan grundar sig i ett diskursivt 

reproducerande av biopolitik och suveränitet vilket kan ses skapa en kontext som de 

fredsbevarande soldaterna agerar inom. Den diskursiva framställningen av kvinnor och barn 

som en del av denna sociala kontext kan urskiljas i suveränens skapande av en biopolitisk 

kropp och politiseringen av liv. Politisering av liv beskrivs av Agamben (1998) som 

suveränens bestämmande av livets politiska värde och hur politiskt relevant det är. 

Suveränens bestämmande har dock förekommit i två suveräna sammanhang. Först har det 

påvisats ett diskursivt framställande av FN där kvinnor och barn beskrivs i deras biologiska 

särdrag för att särskiljas från den övriga civilbefolkningen. Sedan har det även identifierats 

hur den diskursiva utformningen av kontexten skapar utrymme för den fredsbevarande 

soldatens beslut att reducera deras politiska och juridiska rättigheter till ett absolut minimum. 

Genom att kvinnor och barn är referenspunkten för uppdraget deltar formulerandet av deras 

utsatthet i producerandet av suveränens undantag och normaliserandet av interventionen. Det 

sker därmed ett fastställande av vilka omständigheter som ska gälla inom interventionen.  

 

Reproducerandet av biomakt och suveränitet genom mänsklig säkerhet kan ses skapa en 

kontext där liv kan definieras genom Agambens (1998) tanke om det nakna livet. Kvinnor och 

barns direkta relation till normaliserandet av intervention kan ses kontextualisera ett visst typ 

av liv som är särskilt mottagligt för biopolitiskt maktutövande. Kvinnor och barn blir därmed 

en grund för de omständigheter som krävs för undantaget och befästandet av det i normen, 

men även en grund för kontextualiserandet av relationen mellan fredsbevarande soldater och 

dessa grupper. Genom att undantaget normaliserats i direkt relation till dessa utsatta grupper 

har det identifierats hur biomakt och suveränitet kan skapa en kontext för fastställandet av 

fredsbevarande soldater som en del av det suveräna systemet. Det framkom att FN:s 

avgörande av utsatta gruppers politiska värde bidrog till politiseringen av dessa och även 

exkluderingen av grupperna som att vara en del av civilbefolkningen. De exceptionella 

omständigheter som krävs för ett undantag kunde därmed direkt attribueras det ökade 

välbefinnandet hos kvinnor och barn. 

 

Det diskursiva formulerandet av omständigheterna producerar en biopolitisk kropp genom att 

beskriva liv i dess mest grundläggande behov. Detta skapar den sociala kontexten där 
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fredsbevarande soldater är suveränen och kan normalisera undantaget och göra undantag för 

särskilda personer. I båda fallen har det uppvisats hur mänskligt liv är den främsta referensen 

för intervention och därmed grund för omständigheterna i den praktiska kontexten. Biopolitik 

och suveränitet kan ses reproduceras genom att beskriva liv som grund för intervention och 

därmed göra det möjligt för suveränens makt att utföras på den biopolitiska kroppen (De 

Larrinaga och Doucet 2008). I båda fallen kunde det, i olika grad, urskiljas hur liv beskrivs 

genom dess biologiska minimum. Det kunde identifieras hur de fredsbevarande operationerna 

syftade till att endast tillhandahålla de mest grundläggande behoven för utsatta grupper. Det 

syntes även hur kvinnor och barn reducerades till deras biologiska minimum genom 

beskrivningen av deras politiska värde genom kön och ålder. Diskursen, där strategier ska 

verkställas på befolkningens nivå, syftar därmed inte till att skapa kvalitativt liv. De 

fredsbevarande soldaternas uppgift, som beskrivs i diskursen, blir istället att tillhandahålla 

befolkningens mest grundläggande behov. Detta ger dem utrymme att avgöra deras politiska 

värde. Genom den tidigare beskrivningen av kvinnor och barn som särskilt känsliga för 

biopolitiskt- och suveränt maktutövande kan det ses hur dessa utsatta grupper även blir 

känsliga för suveränens bestämmande av deras politiska och juridiska relevans. 

 

I den beskrivna kontexten i de båda fallen har offren för de sexuella övergreppen varit 

människor som bor i läger för tvångsförflyttade personer. Dessa kontexter har, i analysen, 

undersökts i förhållande till Agambens (2008) tanke om koncentrationsläger där dessa 

beskrivs som suveränens absoluta upphävande av politiskt existerande liv där ingen form av 

våldsutövande mot invånarna i lägret kan ses som straffbart. Genom att diskursivt placera 

kvinnor och barn innanför FN:s jurisdiktion, då det är deras basala rättigheter som är en stor 

grund för operationerna, kan det ses hur suveränen kan upphäva dessa gruppers politiska och 

juridiska relevans. Då fredsbevarande personal inte kan straffas innanför FN:s jurisdiktion blir 

lägren en kontext där lagen är i kraft utan att den har någon betydelse. Detta upphäver 

invånarnas politiskt existerande liv genom att de fredsbevarande soldaterna bestämmer sina 

offers politiska värde till att bli politiskt och juridiskt bannlysta.  

 

Sammanfattningsvis påvisar studien hur ett diskursivt framställande av liv i biopolitiska 

termer återskapar ett suveränt maktutövande. Det kan urskiljas hur en poststrukturalistisk 

utgångspunkt har bidragit till förståelsen för hur ett diskursivt formulerande av bra och dåliga 

element i en befolkning har gjort en åtskillnad mellan liv. I relation till Cairos (2006) 

forskning om biopolitik som en pådrivande kraft för nuvarande interventioner och dess 
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funktion att avlägsna ”farliga kroppar”, samt Duffields (2010) beskrivning av formuleringen 

biopolitiska basala behov som grund för interventioner, kan det ses hur biomakt och suverän 

makt har separerat kvinnor och barn från resten av civilbefolkningen. Genom dessa gruppers 

direkta relation till avlägsnandet av dåliga element i populationen har de formulerats som 

referensen för ingripandet. Denna diskursiva formulering skildrar därmed de omständigheter 

som ska gälla inom interventionerna samt vilka befogenheter de fredsbevarande soldaterna 

har att bestämma befolkningens politiska värde. Reproducerandet av biopolitik och 

suveränitet inom den mänskliga säkerhetsdiskursen i de båda fallen har påvisat hur diskursiva 

uttryck kan inverka på skapandet av en kontext som ger utrymme för sexuella övergrepp inom 

ramen för fredsbevarande operationer.  

 

5.2 Vidare forskning 
 

Denna studie har visat att det finns stor anledning att studera sexuella övergrepp inom ramen 

för fredsbevarande operationer. Studiens utgångspunkt har varit att belysa det beskrivna 

fenomenet genom klassiska maktteorier. Genusteorier har inte förkastats utan dessa har 

snarare setts som inkluderat i övriga maktteorier då studiens bidrag är en förståelse av 

fenomenet genom klassiska poststrukturalistiska maktteorier. Studien har dock visat att 

kvinnor och barn är särskilt utsatta för sexuella övergrepp i fredsbevarande operationer. Pin-

Fat och Stern (2005) genomförde en studie där poststrukturalistiska klassiska teorier användes 

tillsammans med analyserandet av könsmakt. Trots Masters (2009) kritik av användandet av 

dessa klassiska teorier tillsammans med undersökandet av könsmaktsordningar anser jag att 

det kan vara gynnsamt att få ett ytterligare perspektiv på sexuella övergrepp begångna av 

fredsbevarande personal. Genom de teoretiska och metodologiska tillvägagångssätten som har 

använts i denna studie kan ett genusperspektiv bidra med ytterligare förståelse för det 

empiriska fenomenet samt synliggörandet av fler maktstrukturers inverkan på skapandet av en 

social kontext. Då dessa typer av övergrepp innefattar såväl pojkar, flickor som kvinnor kan 

det vara av intresse att inte endast exkludera sig till användandet av genusteorier utan snarare 

bredda förståelsen för hur olika typer av maktstrukturer inverkar i skapandet av naket liv. Det 

finns även ett teoretiskt intresse i detta då det dualistiska användandet av klassiska teorier och 

genusteorier kan stärkas genom demonstrerandet av dess tillämplighet och icke-exkludering.  
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Studien påvisade även påtagligheten av en mänsklig säkerhetsdiskurs i dokument rörande 

fredsbevarande operationer. Mänsklig säkerhet introducerades i fredsbevarande operationer i 

och med UNDP:s rapport år 1994. De fall som undersökts i denna studie är de som har skett 

närmast i tiden och är de som är mest uppmärksammade. Som beskrivits tidigare är dessa fall 

inte två isolerade händelseförlopp utan fall har skett före, under och efter. Det kan därför vara 

av intresse att undersöka dessa händelser genom en mer extensiv studie där flera fall studeras 

under en längre tid. I och med att mänsklig säkerhet introducerades i nittiotalets 

fredsbevarande operationer skulle det även vara givande att undersöka fall innan dess 

introduktion. Diskursarkeologi skulle kunna vara en passande metod där det letas efter en röd 

tråd i flera fredsbevarande operationer där mänsklig säkerhet och dess inverkan på de sexuella 

övergreppen kan analyseras genomgående. Detta skulle kunna ge ett mer generaliserande 

resultat där mänsklig säkerhet och dess inverkan på sexuella övergrepp kan förstås i en större 

kontext.  
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