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Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en Albansk handlingsplan för 

genomförandet av UNSCR 1325. Arbetet utmynnade i framtagandet av ett utkast som 

fastställdes i maj 2017 med målet om att anta slutgiltig version under 2018. Denna studie 

ska undersöka vilka förutsättningar den albanska handlingsplanen har för att lyckas och 

identifiera eventuella riskområden där implementationen riskerar att stöta på problem. 

För att uppfylla studiens syfte kommer en innehållsanalys göras av utkastets innehåll. 

Innehållsanalysen utgår från två uppsättningar av faktorer: de generella 

rekommendationerna som har sin grund i tidigare dragna erfarenheter om vad som utgör 

en framgångsrik handlingsplan, och de landspecifika rekommendationerna som tagits 

fram för Albanien utifrån den nationella kontexten. Resultatet av innehållsanalysen visar 

att handlingsplanen i viss mån följer det tidigare dragna erfarenheterna på området, dock 

med några tydliga brister. Studien presenterar tre riskområden där implementationen av 

handlingsplanen riskerar att stöta på problem. Avslutningsvis lyfts tio kompletterande 

rekommendationer inför antagandet av den slutgiltiga albanska handlingsplanen. 
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1 INLEDNING 

Så antogs FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet av ett enhälligt 

säkerhetsråd den 31 oktober 2000. Resolutionen slår fast vikten av kvinnors fullständiga och 

meningsfull deltagande på alla beslutsnivåer, vid alla skeden och i alla aspekter av arbetet för 

fred och säkerhet samtidigt som den uppmanar till ett stärkt skydd för kvinnor och flickor i 

konfliktsituationer. Sju efterföljande resolutioner har därefter antagits1 och tillsammans utgör 

dom den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet.2 Idag har det gått 17 år sedan 

resolutionens antagande och trots en relativt lång tidsperiod har små framsteg gjorts för att säkra 

kvinnors aktörskap inom fred och säkerhet. Stater utgör en av de viktigaste aktörerna för 

förverkligandet av agendan för kvinnor fred och säkerhet. 3  Antagandet av en nationell 

handlingsplan för genomförandet av resolutionen har framförts4 som ett betydande hjälpmedel 

för att stater på ett effektivt sätt ska kunna gå framåt i sina åtaganden, något som även 

välkomnas i FN:s säkerhetsresolution 1889. 

Albanien är ett land som under dom senaste åren genomgått avsevärd förändringar för att 

förbättra jämlikheten i landet. Bland annat har man lyckats höja antalet kvinnor i parlamentet 

från 12 % år 2012 till 26 % efter valet 2017. Trots vissa framsteg lider landet fortfarande av en 

utbredd diskriminering och en bristande rättssäkerhet. UN Women påtalade i en granskning av 

Albanien att det saknas tydliga strukturer för att garantera kvinnors deltagande i fred och 

säkerhetssektorn.  Framtagandet av en Albansk handlingsplan för genomförandet av 

resolutionen skulle, givet rätt förutsättningar, kunna påskynda och effektivisera Albaniens 

förverkligande av WPS- agendan.5  

                                                 
1 1820 (2008) som slår fast att systematisk våldtäkt utgör ett hot mot den internationella freden och kan utgöra 

grund för krigsbrott, folkmord samt brott mot det mänskliga rättigheterna, 1888 (2009) en komplimenterande 

resolution till 1820 om sexuellt våld i väpnade konflikter som bland annat efterfrågar att FN utser en särskild 

representant för att utreda sexuellt våld i konflikter, 1889 (2009) om att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser 

och om vikten av medlemsstaternas samarbete kring kunskapsutbyte, 1960 (2010) och 2106 (2013) som ställer 

krav på avskaffandet av straffrihet, 2122 (2013) om vikten av kvinnors fulla deltagande i fredsprocesser så väl 

som i övriga samhällssektorer och slutligen 2242 (2015) som syftar till att förbättra genomförandet av resolution 

1325 och dess efterföljande resolutioner. 
2 Operation 1325, (u.å.) Relaterande resolutioner 
3 Hädan efter refererat som WPS-agendan. 
4 Fördelarna med framtagandet av en NAP har lyft av FN-organ, medlemsstater. 
5 Operation 1325. (2016) Kvinnors rättigheter – Från koncept till Albansk verklighet 
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Under 2017 påbörjades arbetet med att ta fram en Albansk handlingsplan för genomförandet av 

resolutionen. Arbetet utmynnade i framtagandet av ett utkast som fastställdes i maj 2017. I 

utkastet framgår målet om att anta en slutgiltig version under 2018.  

Denna studie ska undersöka vilka förutsättningar den albanska handlingsplanen har för att 

lyckas och identifiera eventuella riskområden där implementationen riskerar att stöta på 

problem. Förhoppningen är att studien ska bidra till det nutida forskningsläget genom att 

analysera och granska tidigare studier av nationella handlingsplaner och utarbeta vilka faktorer 

som utgör en framgångsrik handlingsplan. Förhoppningen är även att ge en tydlig bild av den 

albanska handlingsplanens struktur och förutsättningar och att synliggöra eventuella luckor i 

utkastet där det finns utrymme till förbättring inför den slutgiltiga versionen av 

handlingsplanen.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att analysera utkastet till Albaniens handlingsplan för att identifiera 

eventuella luckor och områden till förbättring inför den slutgiltiga versionen av 

handlingsplanen för Albanien. För att uppfylla studiens syfte kommer en innehållsanalys göras 

av utkastets innehåll. Innehållsanalysen utgår från två uppsättningar av faktorer: de generella 

rekommendationerna som har sin grund i tidigare dragna erfarenheter om vad som utgör en 

framgångsrik handlingsplan, och de landspecifika rekommendationerna som tagits fram för 

Albanien utifrån den nationella kontexten. Studiens underliggande syfte blir därmed att 

undersöka vilka faktorer som ligger tillgrund för en framgångsrik handlingsplan. De ledande 

frågeställningarna är således: 

1. Vilka generella och landspecifika faktorer ligger till grund för framtagandet av en 

framgångsrik och effektiv handlingsplan för Albanien?  

2. Hur väl följer utkastet till Albaniens handlingsplan det landspecifika och generella 

rekommendationer som finns gällande handlingsplanens innehåll? 

3. Kan eventuella luckor och områden till förbättring identifieras? 

1.2 DISPOSITION 

Uppsatsen utgörs av sex kapitel. Det inledande kapitlet ger en introduktion och motivering till 

varför det valda forskningsområdet är av intresse och studiens syfte och frågeställningar 

introduceras. Där efter följer i kapitel två en genomgång av den tidigare forskningen på området 

och studiens teoretiska utgångspunkt läggs fram. Studiens teoretiska genomgång följs av ett 



3 

 

metod- kapitel där valet av metod diskuteras. I metod- kapitlet återfinns kodningsmanualen och 

bedömningskriterierna som innehållsanalysen av Albaniens utkast utgår från. Kapitel fyra avser 

sedan att förse läsaren med den kunskap och bakgrund som anses nödvändig för att skapa en 

förståelse för de dragna erfarenheterna på området som ligger till grund för analysens faktorer. 

De framtagna faktorerna besvarar studiens första frågeställning gällande vilka faktorer som 

ligger till grund för en framgångsrik handlingsplan. Därefter presenteras studiens resultat och 

frågeställning två om hur väl utkastet följer det dragna erfarenheterna på området tydliggörs. I 

kapitlet sex ges sedan en avslutande analys och tre riskområden där implementationen av 

handlingsplanen riskerar att stöta på problem presenteras som svar på den tredje 

frågeställningen. Därefter följer en avslutande diskussion och sammanfattning av studien och 

förslag till fortsatt forskning ges.  

2 TEORETISKT RAMVERK  

I detta kapitel lämnas en redogörelse över det teoretiska ramverk som legat tillgrund för 

studiens analys. 

Uppsatsen är förankrad inom forskningsområdet för kvinnor, fred och säkerhet (hädanefter 

WPS-agendan) och utgår i stora drag från fyra studier på området. F. Belgin Gumrus (2008) 

och Miller, Pournik och Swaine (2014) studier bygger på analyser av tidigare nationella 

handlingsplaner i vilka dom lägger grunden för ett teoretiskt ramverk för analys av NAP. 

Coomaraswamy (2015) som på efterfrågan av FN:s generalsekreterare ledde en granskning av 

det femton första årens genomförande av UNSCR 1325 och identifierar fortsatta utmaningar 

och rekommendationer för att föra WPS-agendan framåt. Slutligen, Women Count- Albania- 

rapporten som granskar genomförandet av WPS-agendan i Albanien med ett antal 

rekommendationer för förändring. 

2.1 ANALYSER AV TIDIGARE HANDLINGSPLANER 

I F. Belgin Gumrus studie från 2008, An Analysis of the National Action Plans: Responses to 

the United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, utarbetar 

hon ett teoretiskt ramverk för analys av NAP.  I studien analyserar Gumru 11 handlingsplaner 

utifrån 20 framtagna kriterier: 1. Antagningsdatum, 2. Längd, 3. Tidsram för framtagandet av 

NAP, 4. Tidsperiod, 5. Tidslinje för implementeringsaktiviteter, 6. Involverade aktörer, 7. 

Ledande aktörer, 8. Innehåll i jämförelse med UNSCR 1325, 9. Nivå av aktiviteter (nationell, 



4 

 

regional, internationell), 10. Prioriterade områden, 11. Ansvariga implementering, 12. 

Ansvarsfördelning, 13. Kommunikation/ Koordinering, 14. Mätningsindikatorer, 15. 

Rapportering och uppföljning, 16. Finansiering, 17. Hänsyn ålder, 18. Civilsamhällets 

inkludering i implementeringen, 19. Geografiskt fokus och 20. Reklam/PR.6 

Dessa 20 kriterier låg sedan till grund för ytterligare två studier av NAP: Women, Peace, 

Security, and the National Action Plans (2011) där Gumru tillsammans med två medförfattare 

analyserade 16 handlingsplaner7, och Women in Peace and Security through United Nations 

Security Resolution 1325 (2014) där Miller, Pournik och Swaine analyserade 40 NAP:s 

utifrån en modifiering av Gumrus kriterier.8 Miller, Pournik och Swaine bidrag till 

forskningen om NAP:s innefattade bl.a. utarbetningen av ett tolkningskriterium vilket har 

varit av särskilt intresse för utarbetningen denna studies kodningsmanual.9 

2.2 DEN GLOBALA STUDIEN 

Den globala studien togs fram enligt uppdrag av FN:s säkerhetsråd i resolution 2122. Studien 

har utvärderar de första 15 årens implementering av UNSCR 1325. Resolutionen uppmanar 

FN:s generalsekreterare att utföra en granskning av genomförandet av UNSCR 1325 under de 

senaste 15 åren och avlägga resultatet i en rapport till FN:s säkerhetsråd. På efterfrågan av FN:s 

generalsekreterare tillsattes Radhika Coomaraswamy att leda arbetet, med UN Women som 

ansvarigt sekretariat.10 Studien visar på framsteg på flera områden såsom: utvecklandet och 

antagandet av ett omfattande normativt ramverk angående konfliktrelaterat sexuellt våld, ökat 

antal kvinnliga ledare inom FN, ökat antal referenser till kvinnor i fredsavtal samt att FN utsett 

sin första kvinnliga befälhavare för en fredsbevarande insats. 11 Studien ger även en klar bild av 

det kvarstående utmaningar som finns och presenterar flera slutsatser och rekommendationer 

för att föra WPS-agendan framåt. Studien betonar bland annat behovet av stärkt finansiering 

för genomförandet av WPS-agendan, vikten av civilsamhället inkludering och väletablerade 

övervakning och uppföljningsmekanismer. Slutsatser och rekommendationer från den globala 

studien har tillsammans med Gumru och Miller, Pournik och Swaine studier legat till grund för 

framtagandet av denna studies generella faktorer.  

                                                 
6 Gumru,F. Belgin (2008) 
7 Fritz, J. Doering, S. Gumru,F. Belgin (2011) 
8 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014) 
9 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014) sid.27 
10 Coomaraswamy, (2015) 
11 Greek, R. (2015) 
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Women Count Albania 

Women Count Albania togs fram av Operation 1325 i utarbetningsfasen till framtagandet av 

utkastet till Albaniens handlingsplan för implementeringen av resolution 1325. Rapporten 

bygger på samma format och indikatorer som används i andra Women Count-rapporter. Women 

Count- rapporterna togs ursprungligen fram av det Globala nätverket av kvinnors 

fredsbyggande (GNWP) för att övervaka och granska genomförandet av UNSCR 1325. I 

enlighet med indikatorerna samlar rapporten in data om kvinnor och flickors situation i 

Albanien för att möjliggöra för framtida övervakning och uppföljning. Rapporten ger också en 

klar bild över kvarstående utmaning och brister vid genomförandet av WPS-agendan och ger 

ett antal rekommendationer på aktiviteter och områden som bör lyftas in i en framtida 

handlingsplan. Rekommendationerna som identifierats i Women Count Albania rapporten 

ligger till grund för studiens landspecifika faktorer. 12  

Ovan nämnda studier bidrar till att skapa en förståelse kring det faktorer som ligger till grund 

för studiens innehållsanalys. 

3 METOD 

Kapitlet inleds med en redogörelse över studien tillvägagångsätt och val av analyseringsmetod. 

Därefter följer en diskussion kring eventuella för och nackdelar med metodvalet och hur dessa 

kan ha kommit att påverka studiens resultat. Slutligen introduceras kodning som metod följt av 

en genomgång av kodningsmanualen.  

Denna studie utgörs av en innehållsanalys av utkastet till Albaniens handlingsplan för 

implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet.13  

Studien inledes med inläsning av tidigare forskning om NAP och formulering/ framtagandet av 

ett teoretiskt ramverk utifrån vilket innehållsanalysen sedan byggdes utifrån. Då studiens syfte 

är att analysera utkastet till Albaniens handlingsplan för att utgöra om handlingsplanen följer 

det landspecifika och generella rekommendationer kring vad Albaniens handlingsplan bör 

innehålla, ansågs valet av innehållsanalys som metod särskilt passande. 

                                                 
12 Operation 1325 (2017) Women Count Albania 
13 Hädanefter refererat enbart som handlingsplan. 
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För att undersökt om utkastet till Albaniens handlingsplan följer det tidigare dragna 

erfarenheterna kring vad som kännetecknar en framgångsrikt NAP var första steget att utifrån 

den tidigare forskningen på området utkristallisera vilka generella rekommendationer som går 

att utläsa. Efter en utförlig genomgång av tidigare forskning valdes så småningom tre studier ut 

som grund för framtagandet av det generella rekommendationerna: An Analysis of the National 

Action Plans: Responses to the United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, 

Peace and Security av Gumru (2008), Preventing conflict, transforming justice, securing the 

peace – a Global Study of United Nations Security Council resolution 1325 av Coomaraswamy 

m.fl. (2015), och Women in Peace and Security through United Nations Security Resolution 

1325 av Miller, Pournik och Swaine (2014). Tillsammans utgör dessa tre studier ramverket 

utifrån vilket innehållsanalysen generella kriterier utarbetats.  

Andra steget var att undersökt huruvida utkastet till handlingsplanen följde det landspecifika 

rekommendationer som givits inför framtagandet av NAP. Det landspecifika 

rekommendationerna i innehållsanalysen utarbetades från Women Count Albania- rapporten 

som togs fram av Operation 1325 under förarbetet till framtagandet av utkastet till 

handlingsplan.  

Tillsammans utgör det landspecifika och det generella rekommendationerna det ramverk av 

faktorer utifrån vilket handlingsplanen sedan har analyserats. För att göra resultatet mer 

läsvänligt har faktorerna delats in i fem kategorier: 1. Grundläggande information, 2. 

Framtagandet, 3. Innehåll, 4. Genomförande och 5. Övervakning, rapportering och 

uppföljning.  

3.1 INNEHÅLLSANALYS SOM METOD 

Innehållsanalys är en metod som med fördel kan användas vid analys av texter och dokument 

där man systematisk analyserar och kvantifierar innehållet utifrån vissa på förhand bestämda 

kriterier. Det gör innehållsanalysen till en så kallad öppen forskningsmetod. Metodens 

tillvägagångssätt kan på ett enkelt och konkret sätt beskrivas genom kodningsschemat och 

kodningsmanualen vilket gör den särskilt anpassad för replikationer och uppföljningsstudier. 

Objektiviteten stärks också av att innehållsanalysen är en icke-reaktiv metod, d.v.s. forskaren 

och det som studeras inte påverkas av varandra. Som med alla forskningsmetoder så har även 

innehållsanalysen sina begränsningar. En aspekt som lyfts i Bryman (2008) är att en 

innehållsanalys endast kan vara så bra som det dokument som analysen bygger på. Det finns 

tre kriterier utifrån vilka det valda dokumentet bör analyseras utifrån. 1. Autenticitet, 2. 
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Trovärdighet och 3. Representativitet.14  Autenticiteten handlar om dokumentets äkthet, dvs. att 

dokumentet är det dokument det förväntas vara. Dokumentets trovärdighet syftar till att det 

finns grund för att dokumentet inte är förfalskat. Med representativiteten menas slutligen om 

det valda dokumentet är representativt eller typiskt för den kategori dokumentet tillhör. Varken 

autenticiteten eller trovärdigheten behöver ifrågasättas i det här sammanhanget då äktheten och 

handlingsplanens ursprung är fastställt. Dokumentets representativitet bedöms även den som 

god utifrån det faktum att det utgör det enda i sin klass, sett ur ett albanskt perspektiv.15  

I boken Content Analysis. An Introduction to Its Methodology görs ingen större åtskillnad 

mellan den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen. I båda fallen utgår analysen från 

ett påförhand bestämt system för kodning. Den kvalitativa innehållsanalysen kan dock sägas gå 

mer mot det hermeneutiska hållet och lägger mer tyngd vid den subjektiva tolkningen av 

dokumentet. I denna studie används en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys.16  

3.2 AVGRÄNSNING OCH METODKRITIK 

Då studiens utgörs av en innehållsanalys är studien naturlig avgränsad till att analysera de 

framtagna faktorer som innehållsanalysen innefattar. Den kritik som kan framföras mot 

innehållsanalysen som metod är att den enbart visar den information som återspeglas i det 

framtagna faktorerna som analysen grundas på. Därmed kan viktig information missas. För att 

undvika detta problem har studien utgått både från en deduktiv och en induktiv ansats. 

Innehållsanalysen av handlingsplanen gjordes utifrån på förhand bestämda faktorer (deduktiv 

ansats). Under studiens gång kompletterades dock analysen med ytterligare faktorer som visade 

sig vara av värde för studien, däribland kriteriet samarbetsparter och förstudier (kriterierna 

utkristalliserades från data, induktiv ansats).17  

Innehållsanalysen utgår enbart från den informationen som gått att utläsa i handlingsplanen. I 

stycket om framtagandet av utkastet har ytterligare information tagits med från Women Count 

Albania. Detta gjordes för att skapa en mer utvecklad bild av hur framtagandet av 

handlingsplanen gick till då denna information saknades i utkastet. Informationen har, när 

använd, tydligt noterats komma från en annan källa. 

                                                 
14 Bryman, A. (2008) 
15 Bryman, A. (2008) 
16 Krippendorff, K. (2004) 
17 Krippendorff, K. (2004). 
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I resultatdelen presenteras en sammanfattning av innehållsanalysen i graf form. För att sätta in 

resultatet av innehållsanalysen i en bredare kontext gjordes även en innehållsanalys enligt 

samma kodningsschema av Sveriges NAP. Av tidsmässigs skäl så fanns det inte utrymme för 

en djupare jämförande analys av det två länderna. Detta var inte heller syftet med att ta med att 

ta med kodningen av Sveriges NAP i sammanfattningen. Syftet var som nämnt ovan snarare att 

underlätta för läsaren att skapa sig en bredare bild av resultatet. 

3.3 KÄLLKRITIK 

Läsaren bör ha i åtanke att innehållsanalysen görs av utkastet till Albaniens handlingsplan och 

sålunda inte är den slutgiltiga versionen av NAP. Utkastet erhölls av en kontaktperson på Operation 

1325. Författaren hade ingen tidigare relation till organisationen eller kontaktpersonen. I skrivande 

stund har den slutgiltiga NAP inte antagits. 

Samtliga källor hade erkänd myndighet, internationell organisation eller erkänd forskare bakom sig 

och går att återfinna på respektive myndighet, internationell organisations eller 

forskningsinstitutions hemsida. Tillförlitligheten till materialet anses därför vara tillförlitligt.  

3.4 KODNING 

Kodning utgör ett viktigt steg vid en innehållsanalys och består i huvudsakligen av två delar: 

kodningsschema och en kodningsmanual. Kodningsschemat består av det olika grupper av 

kriterier som handlingsplanen sedan analyseras utifrån. I kodningsmanualen återges det 

instruktioner som en kodare kan behöva för att utför analysen. Där återfinns även nödvändig 

information om det olika kriterierna som kodningsschemat bygger på och hur kodningsschemat 

ska avläsas.  

För att säkerhetsställa kodschemats kvalité och applicerbarhet har kodningen testats i en 

pilotstudie på en slumpmässigt utvald handlingsplan. Utöver kodningen av pilotstudien har 

även en kodning av Sveriges handlingsplan gjorts som redovisas i resultatdelen. För att undvika 

feltolkning av innehållet har en kontaktperson från operation 1325 fått se över resultatet av 

kodningen.  

3.5 KODNINGSMANUAL – ANALYSENS RAMVERK 

Nedan följer en beskrivning av det 38 faktorer som har legat till grund för innehållsanalysen av 

handlingsplanen.  
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Grundläggande information – Tre kriterier 

Under rubriken Grundläggande information ges en kort beskrivning av handlingsplanens syfte 

och struktur. Den grundläggande informationen inkluderar information om hur mycket tid som 

avsatts för framtagandet, om handlingsplanen rymmer åtaganden för samtliga nivåer 

(nationella, regionala, internationella). Datum för handlingsplanens antagande, den tidsperiod 

handlingsplan omfattar samt antalet sidor redovisas i parenteserna bredvid landets namn. Då 

denna innehållsanalys baseras på Albaniens utkast till en handlingsplan för implementeringen 

av UNSCR 1325 så avser kriteriet för antagandet istället det datum då utkastet fastställdes. 

Framtagandet – 4 kriterier 

Det fyra första kriterierna i kodningsschemat behandlar information som har med själv 

framtagandet av handlingsplanen att göra. Det tre första kriterierna specificerar det parter som 

varit involverade i framtagandet: val av statlig aktör/er som ska leda arbetet med resolutionen, 

övriga involverade parter och slutligen information angående om, och i så fall, hur och när 

civilsamhället inkluderats i processen. Sista kriteriet redogör för eventuella förstudier som 

gjorts till förmån för framtagandet av handlingsplanen. I enlighet med rekommendationer från 

tidigare forskning 18   på området bör framtagandet av en handlingsplan föranledas av en 

kostnadsberäkning och en s.k. baseline studie19.  

Implementering – Sju kriterier 

Första kriteriet listar Albaniens prioriteringsområden. Andra kriteriet undersöker om 

handlingsplanen identifierar vilka aktörer som ska ansvara för genomförandet av 

handlingsplanen och säkerställandet av ansvars- och rollfördelning. Tredje kriteriet tittar på om 

det finns tydliga tidsramar angivna för när och i vilken ordning implementeringsaktiviteterna 

ska genomföras. Fjärde kriteriet tittar på om det finns en särskild utarbetad mekanism eller aktör 

som ansvarar för den kontinuerliga koordineringen, samverkan och informations- och 

erfarenhetsutbytet mellan aktörer. Femte kriteriet tittar på om handlingsplanen specificerar 

finansieringen av implementeringsinsatserna för genomförandet av resolutionen. Sjätte kriteriet 

tittar på om handlingsplanen lyfter några eventuella samarbetsparter. Det kan röra sig om 

                                                 
18 UN Women, (2015)  

 
19 För tydlighetens skulle samt för att undvika eventuella missförstånd vid översättning har denna studie valt att 

utgå från den engelska termen baseline. Syftet med en baseline studie är att skapa en informationsbas för att 

möjliggöra framtida övervakning och uppföljning av implementeringen och mäta dess utveckling och 

effektivitet. (Ellingen, M. Thomas, C. Young, L. 2011) 
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samarbete i form av erfarenhetsutbyte, som utbyte av god praxis och arbetsmetoder,  finansiellt- 

eller tekniskt stöd. En metod utvecklad av den irländska regeringen, twinning (även kallat cross-

learning), för samman två eller fler länder i ett ömsesidigt samarbete där länderna stödjer 

varandra i utvecklandet och genomförandet av handlingsplanerna. Syftet är att möjliggöra för 

erfarenhetsutbyten mellan länder och dra lärdomar från dom som är direkt påverkade av 

konflikter för att utveckla bättre praktiker.  Låginkomstländer lyfter ofta FN som 

samarbetspartner vid genomförandet av resolutionen. Det kan röra sig om stöd från FN:s 

befolkningsfond (UNFPA), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) eller FN:s utvecklingsfond för 

kvinnor (UNIFEM). Regionala organ så som NATO, EU och OSSE och andra icke-statliga 

organisationer kan också utgöra samarbetsparter. 20 Sjunde kriteriet, Informationsspridning, 

tittar slutligen på om handlingsplanen innefattar några särskilt riktade åtgärder för att sprida 

resolutionens budskap lokalt.  

Innehåll – 20 kriterier 

Det första kriterierna är likt det övriga kriterierna i innehållsanalysen generellt, d.v.s. det kan 

med fördel appliceras vid en innehållsanalys av andra länders handlingsplaner. De resterande 

18 kriterierna avser Albaniens landspecifika rekommendationer.  

Första kriteriet tittar på om resolutionen tar hänsyn till åldersspecifika skillnader. Med det avses 

om resolutionen synliggör både kvinnor, flickor och äldres specifika behov. Därefter följer en 

jämförelse mellan det 18 landspecifika rekommendationerna i framtagna ut Women Count 

Albania rapporten och handlingsplanens innehåll. Syftet är att synliggöra vilka av det framtagna 

rekommendationerna den Albanska regeringen valt att föra över till handlingsplanen och vilka 

man valt att bortse från. En utförligare presentation av det 18 rekommendationerna återfinns 

under kapitlet Lärdomar från Women Count Albania. 

Övervakning, rapportering och uppföljning – 3 kriterier 

Första kriteriet tittar på om handlingsplanen innehåller mätning indikationer för att möjliggöra 

uppföljning och utveckling av implementeringsaktiviteterna. I UNSCR 1889 paragraf 19 

ombeds FN:s generalsekreterare att ta fram mätningsindikationer för att underlätta mätningen 

och uppföljningsarbetet av UNSCR 1325. I april 2010 anförde FN:s generalsekreterare en 

rapport med 26 mätningsindikationer med förhoppningen att dessa skulle kunna hjälpa 

medlemsstaterna i dess rapportering om genomförandet av UNSCR 1325. Andra kriteriet tittar 

på om det finns en etablerad mekanism för övervakning och uppföljningsarbetet. Finns ansvarig 

                                                 
20 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014) 
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aktör för att leda uppföljningen och sammanställningen av rapporteringen? Hur ofta ska 

rapporteringen ske? Förekommer bestämda samordningsmöten mellan aktörerna för att 

möjliggöra erfarenhetsutbyte? Tredje kriteriet tittar sedan på civilsamhällets involvering i 

övervakning och uppföljningsarbetet.  

3.6 BEDÖMNINGSKRITERIER 

För att tydliggöra bedömningen av till vilken grad utkastet motsvarat att uppfylla faktorerna 

användes ett poängsystem. Poängsättningen sträcker sig mellan 1- 3 poäng. Specifikt 

definierade svar har poängsatts med 3 poäng och definierade svar med 1 poäng. Om en faktor 

inte omnämns tilldelas 0 poäng. 

De generella kriterierna som i den tidigare forskningen lyfts som särskilt avgörande för 

handlingsplanens framgång har poängsatts med en maxpoäng på 3 poäng.  

Det landspecifika faktorerna samt de generella faktorerna antagande, tidsperiod, involverade 

parter, samarbetsparter och informationsspridning omfattas inte av ovanstående bedömning 

då bedömningen inte anses vara applicerbar på dessa. 

 Det landspecifika faktorerna som avser rekommendationer gjorda kring handlingsplanens 

innehåll har poängsatts med en maxpoäng på 1 poäng utifrån om det finns inkluderade i utkastet 

eller inte. Valet att poängsätta det landspecifika faktorerna med en maxpoäng på 1 poäng 

gjordes utifrån premissen att utkastet inte nödvändigtvis behöver innehålla alla av det framtagna 

rekommendationerna för att vara framgångsrik. Sett till tidigare handlingsplaner från andra 

stater gjordes bedömningen att utkastet med stor sannolikhet kommer att utgå från ett antal 

valda prioriteringsområden och därmed nödvändigtvis inte inkludera alla rekommendationerna. 

De generella faktorerna för utkastets antagande, tidsperiod, involverade parter, 

samarbetsparter och informationsspridning har även det poängsatts med en maxpoäng på 1 

poäng. Antagandet, tidsperiod, involverade parter och samarbetsparter har poängsatts med 

max 1 poäng då dessa faktorer utifrån den tidigare forskningen lyfts som betydande med inte 

till likvärdig grad som det övriga faktorerna. Poängsumman summerades sedan per kategori 

och sammanställdes i diagramform. För att säkerhetsställa en likvärdig bedömning om 

kodningen skulle utföras av en annan kodare togs en bedömningsmall fram.  
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4 BAKGRUND 

4.1 LÄRDOMAR FRÅN TIDIGARE NATIONELLA HANDLINGSPLANER 

I detta kapitel presenteras grunden till framtagandet av studiens generella faktorer. 

4.1.1 Starkt ledaskap och effektiv koordination 

Valet av vilken statlig institution som ska ansvara för samordningen av handlingsplanen är 

betydande (avgörande) för handlingsplanens framgång. Erfarenheter dragna från tidigare 

studier visar på att arbetet med fördel bör ledas av ett inflytelserikt ministerium som inte enbart 

har stort politiskt inflytande utan även innehar förtroendet hos landets kvinnogrupper. När 

samordningen leds av ett centralt ministerium som försvars- eller utrikesdepartementet bidrar 

det till att skapa incitament och ett bredare institutionellt samtidigt som det signalerar om att 

handlingsplanen är central för frågor gällande fred och säkerhet. Det kan även bidra till att skapa 

en större politisk vilja och finansiellt stöd till implementeringsstadiet. Utöver en fungerande 

samordning på politiska nivå lyfter den globala studien vikten av samordning och koordinering 

av insatser mellan aktörerna inom WPS-agendan (sektorn). God praxis på området har varit 

etablerandet av arbetsgrupper eller en styrkommitté som ansvarar för att koordinera insatser 

aktörer emellan och som på så vi hjälpt att föra fram utvecklingen av handlingsplanen.21  

Rekommendation 1: Val av statlig ansvarig institution som ska leda arbetet med 

handlingsplanen är avgörande. 

Rekommendation 2: Mekanismer för hur koordineringen av arbetsinsatser 

mellan olika aktörer ska ske. 

4.1.2 Inkluderande utformning och vikten av samarbetsparter 

Förutom ett starkt ledarskap och en effektiv samordning och koordinering av insatser visar 

tidigare erfarenheter på vikten av en transparent och inkluderande utformning av processer för 

att främja ett brett och inkluderande deltagande där kunskap och behov av aktörer från både 

civilsamhället, akademiska institutioner, internationella organisationer, givarparters regeringar, 

kvinnor, flickor, män, pojkar, så väl som de lokalsamhällen och befolkningar som lever i 

konflikt drabbade områden, tas i beaktning. En bred konsultation av aktörer från samhället 

                                                 
21 UN Women, (2015) 
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tillåter olika perspektiv på säkerhet att komma tilltals och bidrar med värdefulla insikter till 

handlingsplanens utformning, genomförande och övervakning och uppföljningsarbete.  

Civilsamhället inkluderar ett brett spektrum av aktörer som på olika sätt arbetar med frågor 

relaterande till UNSCR 1325 på lokal, nationell och internationell nivå. Det finns därför en rad 

fördelar med att inkludera civilsamhället i arbetet med NAP. Öka medvetenheten, skapa politisk 

vilja, kunskap, synpunkter på kritiska frågor, bidra perspektiv socio- ekonomiska rötter till 

problem jämställdhet motarbeta normer.  

I Sierra Leone tillsattes en arbetsgrupp, WANMAR 1325, med representanter från regeringen 

civilsamhället och lokala organisationer som tillsammans ansvarade för framtagandet av 

handlingsplanen. Samarbetet var så lyckat att man efter handlingsplanen antagande beslutade 

att omvandla arbetsgruppen till en styrkommitté med ansvar att leda genomförandet av 

handlingsplanen. Den breda konsultationsprocessen anses dessutom ha bidragit till att stärka 

engagemanget och ägandeskapet av handlingsplanen lokalt. 22 

Ett annat exempel på god praxis på området är Nederländernas andra handlingsplan som 

undertecknades gemensamt av tre ministerium, fyra forskningsinstitutioner och av över trettio 

olika aktörer från civilsamhället. Genom signeringen utryckte aktörerna sitt ansvar och 

åtagande till att ta en aktiv roll i genomförandet av NAP.23  

Samarbete och stöd av både internationella organisationer och andra länder har visat sig av stor 

betydelse utvecklandet av NAP.  

Finansiellt stöd kan vara avgörande för utvecklandet och genomförandet av en handlingsplan, 

särskilt i ett utvecklingsland. Bilaterala avtal om finansiellt stöd kan även öppna upp för 

samarbete och kunskapsutbyten mellan länder och stödja övervakning och 

uppföljningsarbetet.24 Sverige skriver i sin handlingsplan att man valt att ha ett särskilt fokus 

på att främja arbetet för kvinnor, fred och säkerhet i ett antal prioriterade länder. Dessa länder 

kommer vara med och bidra till Sveriges årliga rapportering om genomförandet av 

handlingsplanen vilket öppnar upp för gemensamt lärande och utvecklande av policys.25  

Även om det flesta handlingsplaner idag innehåller referenser till att civilsamhället har 

inkluderats i framtagandet och genomförandet av NAP risken är att man går miste om kunskap 

                                                 
22 Coomaraswamy, R. (2015) 
23 United Nations, International Alert, 2010 
24 United Nations, International Alert, 2010 
25 Regeringskansliet (2016) 
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och behov Det flesta handlingsplaner idag tagits fram i samarbete CS Côte d’Ivoire and Spain 

nämner ej civilsamhället inkludering. 

Rekommendation 3: Bred konsultationsprocess 

Rekommendation 4: Partnerskap för bredare politisk-, tekniskt- och i vissa fall 

ekonomiskt stöd. 

  

4.1.3 Kostnadsberäkning och finansiering 

För att genomförandet av en handlingsplan ska vara framgångsrikt krävs en långsiktig och 

tydligt förankrad finansiering. En analys från 2014 visade på att endast 11 av 47 

handlingsplaner hade specifika budgetåtaganden satta för genomförandet av resolutionen. 

Avsaknaden av tydliga mekanismer för finansiering av NAP har varit en återkommande kritik 

vid revideringen av staters handlingsplaner. God praxis på området har varit att i 

framtagningsskedet av NAP utföra en utförlig kostnadsberäkning för att få en realistisk bild av 

vilka resurser som finns tillgängliga bland olika implementeringsaktörer.  

Rekommendation 5: Kostnadsberäkning måste utföras under framtagandet av 

handlingsplanen för att kunna garantera en hållbar finansiering. 

Rekommendation 6: Öronmärkt budget för finansieringen av implementeringen 

av handlingsplanen. 

 

4.1.4 Övervakning, rapportering och utvärderingsmekanismer 

De senaste åren har ett ökat fokus lagts på framtagandet av mätbara resultatindikatorer för att 

kunna mäta måluppfyllelse och fånga upp lärdomar av aktiviteterna. Effektiva mekanismer 

för övervakning, rapportering och uppföljning har visat sig bidra till att stärka 

implementationen och säkerställa mer effektiva aktiviteter för genomförandet av WPS- 

agendan. 

Rekommendation 7: Vid framtagandet av en NAP bör en förstudie i forma av 

kontext och nulägesanalys (baseline studie) göras. Kontext analysen är en 

bedömning av vilka faktorer, aktörer risker och behov som finns. 
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Rekommendation 8: Framtagandet av mätningsindikatorer som hjälper mäta 

framstegen av NAP förbättrar rapporteringen. Skulle kunna förbättras 

ytterligare genom att göra dessa rapporter tillgängliga för allmänheten. 

Rekommendation 9: Inkluderandet av civilsamhället i övervakning och 

uppföljningsarbetet. 

4.2 LÄRDOMAR FRÅN WOMEN COUNT ALBANIA 

4.2.1 Kvinnors ökade deltagande i politiken – Indikator 1 

Kvinnors möjlighet till politiskt inflytande har förbättrats avsevärt under det senaste åren med 

en större utveckling här än inom någon annan sektor.26 Detta till stor del tack vare den nya 

lagstiftning som antogs under 2012 och 2015 gällande könskvotering som fastställer att minst 

30 % av kandidaterna på partilistorna i det nationella valen, respektive 50 % i det lokala 

valen, måste vara kvinnor. En annan betydande ändring på området var den nya bestämmelsen 

i vallagstiftningen som fastställer att de parlamentariker som slutar ska ersättas av nästa 

kvinnliga kandidat på partilistan. 27Andelen kvinnor i parlamentet har ökat från 12 % år 2012, 

till 18 % efter valet 2013.28 Efter valet som hölls nu i juni 2017 steg antalet kvinnor i 

parlamentet ytterligare till 26 %. Detta är en betydande ökning från år 2012.29 Ändringen i 

vallagen angående det lokala valen som antogs 2015 ledde till en ökning en påfallande ökning 

av antalet kvinnliga rådgivare inom kommunfullmäktige från 12 % år 2011 till 35 % 2017. 

Andelen kvinnliga borgmästare, 9 av 61, håller sig fortsättningsvist lågt.30 Överlag är kvinnor 

fortfarande underrepresenterande inom det politiska livet, särskilt på lokal nivå och bland 

minoritetsgrupper. Albanian Helsinki Committee (AHC) slår fast att mer behövs göras på 

lokal nivå för att stärka kvinnors politiska representation. Kvinnors meningsfulla deltagande 

inom politiken är en förutsättning för att säkra kvinnors inflytande. Kvinnor behöver finnas 

med och delta aktivt vid förhandlingarna för att representera sina intressen och rättigheter. 31  

Svårigheter som lyfts utanför rapporten inkluderar: 

                                                 
26 Operation 1325 (2017) Women Count Albania 
27 Regeringskansliet (2016) Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Albanien 2015–2016 
28 Operation 1325 (2017) Women Count Albania, Regeringskansliet (2016) Mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i Albanien 2015–2016  
29 Operation 1325 (2017) Executive summary: Women Count Albania 2017 
30 United Nations Human Rights office of the high commissioner (2016)   
31 Operation 1325 (2017) Women Count Albania 
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Enligt en studie som bedrevs av We Effect (2013) anser 40 % av kvinnorna i Albanien att 

kvinnor saknar rätt att fatta beslut på lokal nivå då det anses vara ett område som tillhör 

männen.32 I Albaniens norra delar och på landsbygden förekommer i praktiken fortfarande s.k. 

familjeröstning. Det innebär att manliga försörjare och äldre familjemedlemmar bestämmer hur 

resten av familjen ska rösta och därmed tar bort deras individuella rösträtt. I Tiranas gamla 

släkten som betraktas överklass är det fortfarande ovanligt att rösta annorlunda än vad familjen 

traditionellt sett har gjort.33  

Problembild:  

 Fortsatt låg representation av kvinnor, framförallt på lokal nivå. 

 Förekomsten av familjeröstning där mannens röst blir familjens röst. 

 Sociala normer och sedvänjor som ett hinder för kvinnors fulla deltagande inom 

politiken. 

Rekommendationer: 

Rekommendation 1. Mer måste göras på lokal nivå för att öka jämställdheten 

och representationen av kvinnor inom politiken. 

Rekommendation 2. Mer måste göras för att tillförsäkra kvinnors fulla 

deltagande och inflytande på samtliga beslutsnivåer i det politiska livet. Detta 

innefattar förändringsarbete beträffande sociala normer och sedvänjor som 

utgör hinder för kvinnors fulla deltagande inom politiken. 

4.2.2 Ökat kvinnligt deltagande inom säkerhetssektorn – Indikator 3 

Bristen på jämlikhet inom säkerhetssektorn grundar sig framförallt inte på bristande lagstiftning 

utan beror snarare på bristfällig implementering och uppföljning. Därför måste arbetet påbörjas 

med att implementera det lagar och policys som redan finns för att uppnå ett integrerat 

jämställdhetsperspektiv inom sektorn och dess verksamhet.  

Antalet kvinnor inom den albanska försvarsmakten har ökat under det senaste åren från 10,9 % 

år 2009 till 13,20 år 2014. Under 2014 var 7,2 % av det ansökande till försvarsmakten kvinnor 

vilket i förhållande till övriga NATO länder är låg (motsvarande 29 % i Tjeckien och 18 % 

Kroatien). Kvinnor har under lång tid varit underrepresenterade inom försvarsmakten och är 

                                                 
32 Operation 1325. (2016) 
33 Regeringskansliet (2016) Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Albanien 2015–2016, 

Operation 1325 (2017) Albanien - Påväg mot en NAP för 1325 
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befattningsmässigt segregerade från männen. Runt 95 % av kvinnorna inom försvarsmakten 

innehar tjänster av stödjande karaktär. Resterande 5 % återfinns inom den operativa sektorn. 

Antalet kvinnor inom säkerhetssektorn på beslutsfattande positioner har dock ökat det senaste 

åren. År 2016 utsågs Albaniens första kvinnliga general, Manushaqe Shehu.  Kvarstående 

underliggande problem inom försvarsmakten inkluderar:  

1. Kvinnor ockuperade generellt positioner av lägre rang. 2. Innehar positioner av stödjande 

karaktär tillskillnad från operationella roller. 3. Väljs sällan ut till internationella uppdrag. 4. 

Går miste om positioner som kombattanter i fält. 5. Försvarsmaktens familjepolicy och policy 

för sexuella trakasserier saknar integreringen av ett genusperspektiv. 

Antalet kvinnor inom polisen är, likt övriga säkerhetssektorn, lågt. Albanska polisen startade 

för några år sedan en rekryteringskampanj i media för att öka andelen kvinnliga poliser. Man 

slopade även kravet på körkort som varit ett hinder för många kvinnliga sökande. Kampanjen 

var lyckad och ledde till en ökning av antalet sökande på 800 %. Kampanjen anses även ha 

bidragit till att lyfta diskussionen och jämställdhet i samhället i stort. Rapporten lyfter dock 

allvarliga brister i polisens läroplan som oundvikligen påverkar polisens syn både när det 

kommer till kollegor och till civila. Brister inkluderar en ensidig framställning av kvinnor som 

offer och saknar helt exempel på kvinnliga poliser som aktiv aktörer. Läroplanen likställer även 

definitionen av överlevare av sexuell människohandel med prostitution. Att inte tydliggöra 

skillnaden av någon som kidnappat och sålts mot sin vilja är problematiskt på flera sätt. Dels 

ur ett brottsbekämpande perspektiv men även utifrån aspekten att i tid kunna erbjuda 

överlevaren rätt vård och skydd.  

Albanska försvarsministeriet är ett av få ministerier med en jämställdhetsstrategi. Strategin har 

bland annat lett till implementeringen av en 15 % kvot i syfte att nå en mer jämlik fördelning 

av män och kvinnor.  

Rekommendationer: 

Rekommendation 3. Påbörja arbetet med att implementera det lagar och 

policys som finns för ett integrerat jämställdhetsperspektiv inom hela 

säkerhetssektorn och dess verksamhet.  

Rekommendation 4. Polisen genomförde en lyckade rekryteringskampanj och 

tog bort vissa ansökningskrav som var begränsande för kvinnliga sökande, 

som exempelvis kravet på körkort. Liknande åtgärder skulle med fördel även 

kunna utföras inom militären och försvarsdepartementet. 
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Rekommendation 5. Försvarsdepartementet införde kvotering med syfte att 

höja antalet kvinnor inom personalen. Detta skulle med fördel kunna göras 

även inom polisen och militären. 

Rekommendation 6. Ökat antal kvinnor inom samtliga delar av 

säkerhetssektorn. Fler kvinnor behövs och inte minst på höge nivåer och i 

ledningskompetens. 

Rekommendation 7. Integrera ett genusperspektiv i polisens läroplan.  

Rekommendation 8. Att synliggöra och motverka strukturer av 

könsdiskriminering som leder till att kvinnor stängs ute från arbetsmöjligheter 

inom säkerhetssektorn.  

Civilsamhället inkludering i arbetsgrupper gällande UNSCR 1325 – Indikator 5 

4.2.3 Civilsamhällets inkludering i arbetsgrupper gällande UNSCR 1325 – Indikator 5 

Albanien har en stark och betydande tradition av kvinnorättsorganisationer som sträcker sig 

tillbaka till tidigt 1900-tal. Den nuvarande albanska regeringen har arbetat för att förbättra det 

institutionella ramverket för att möjliggöra bättre samarbete och konsultation med 

civilsamhället. Aktörer från civilsamhället pekar dock på brister när det kommer till 

genomförande och att deras rekommendationer och bidrag sällan får genomslag. 34 

Civilsamhället har varit delaktiga i framtagandet av utkastet till handlingsplanen. För att 

säkerhetsställa handlingsplanens relevans, inklusivitet och förankring har koordineringsmöten 

anordnats där civilsamhället varit inbjudna till att delta. Arbetsgruppen bestod av representanter 

från både civilsamhället, beslutstagare och ministrar. Civilsamhället tydliggjorde att det 

säkerhetshot som i allra störst grad påverkar albanska kvinnor och flickors liv är hot om 

människohandel och könsrelaterat våld.  

4.2.4 Sexuellt och könsbaserat våld – Indikator 6 

Största hotet mot kvinnor och flickor i Albanien är människohandel och våld i hemmet. En 

studie som genomfördes av Commissioner for Protection against Discrimination visar att 59,4 

% (nära 3 av 5) av kvinnor i Albanien har utsattas för våld i en nära relation, äktenskap eller 

inom familjen. Under 2014 begicks 34 % av alla mord i hemmet inom familjen.35 Albanska 

myndigheter har i ökad takt försökt komma till rätta med problematiken finns än mycket arbeta 

                                                 
34 Regeringskansliet (2016) Mänskliga rättigheter 
35 Operation 1325 (2017) Women Count Albania 
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kvar att göra. Stigmatisering leder till att få fall av könsrelaterat- eller våld inom familjen 

anmäls, och ännu färre leder till domar.36 Regeringen genomförde ett framgångsrikt initiativ för 

att underlätta anmälningsprocessen genom etablerandet av ett internetbaserat för överlevare. 

Systemet finns för tillfället tillgängligt i 29 av 61 kommuner. Utöver det finns det nu även ett 

telefonnummer dit överlevare av våldsbrott enkelt kan ringa och anmäla. Trots ett utbrett 

mörkertal har antalet anmälningar gått upp vilket har tolkats som en ökad tilltro till systemet. 

Sociala och ekonomiska klyftor mellan män och kvinnor leder till att många kvinnor känner sig 

tvungna att stanna i en våldsam relation. Projekt som stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt 

tillsammans med kvinnors ökade deltagande inom politiken är två angreppsätt för att öka 

jämställdheten i samhället och motverka könsrelaterat våld. Säkerhetsställa kvinnor och flickors 

lika rätt till skola och utbildning är en annan.  

Människohandel 37  av kvinnor och flickor är ett av det allvarligaste 

människorättsöverträdelserna i Albanien och är rotat ur pyramidkrisen 1997 där sexuellt våld 

och människohandel av kvinnor och flickor användes som ett vapen eller hot eller ett medel för 

gottgöring. Detta hot mot kvinnors säkerhet lever kvar än idag och Albanien räknas än idag 

som ett ursprungs-, transit- och destinationsland för handel av kvinnor, män och barn. Under 

2014 arresterades 18 personer för människohandel i Albanien varav 9 fälldes. Den utbredda 

korruptionen leder till få åtal och även när åtal ske döms somliga åtalade till exploatering av 

prostitution vilket är ett betydligt mildare straff och dessutom inte erlägger överlevaren samma 

rätt till ersättning eller skydd.  Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att säkra LGTBI 

personer rättigheter och skydd i Albanien. Diskriminering till följd av sexuell läggning eller 

könsidentitet är förbjuden enligt lag förbjudet och skydd mot hatpropaganda erbjuds. Att vara 

LGTBI är dock fortfarande inte socialt accepterat i samhället i stort. Enligt opinions 

undersökning uppger 32 % att det blivit utsatta för våld på grund av sin läggning. 76 % uppger 

att dom utstått verbal trakasseringen till följd av sin identitet.  

Rekommendation 8. Projekt som stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt.  

Rekommendation 9. Samla in och administrera data och statistik över hatbrott 

mot LGBTI. Albanska regeringen behöver föra data och statistik över antalet 

hatbrott mot LGBTI. I Albanien är det inte socialt accepterat för människor att 

öppet vara LGBTI.  

                                                 
36 Regeringskansliet (2016) Mänskliga rättigheter  
37 Människohandel avser i denna studie människohandel i form av sexhandel. 
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Rekommendation 10. Samla in och administrera data och statistik över av 

antalet vuxna och barn inom människohandeln. Albanska statistik byrån bör 

utvidga sin databas till att även inkludera data över människohandel av vuxna 

och barn. 

Rekommendation 11. Arbeta mot korruptionen. 

Rekommendation 12. Ökad budget till anti- trafficking projekt och program 

som skyddar överlevare av människohandel.  

Rekommendation 13. Ökad budget till projekt och program inom hälso- och 

rättssektorn. Att ta hand om överlevare av människohandel och våld i hemmet. 

Det måste finnas möjlighet för överlevare att på rättsligväg få återupprättelse. 

 

4.2.5 Lagstiftning och policy – Indikator 7 

Albanien är kända för att ha ett tämligen gott rättsligt ramverk på likvärdig nivå som övriga 

Europa. I praktiken finns det dock stora problem med att verkställandet och implementeringen 

de rådande lagarna för att säkra dess efterlevnad. Bristande genomförande av lagar och policy 

till följd av svaga statliga institutioner och en utbredd korruption inom rättsväsendet har lett till 

att allmänhetens förtroende för rättsmaskineriet är svagt.38 Den bristfälliga implementeringen 

av lagar och policys har en negativ inverkan på kvinnor och minoriteters rättigheter. En 

anpassning till EU:s standards kräver att Albanien säkerhetsställer kvinnor och flickors 

ekonomiska, politiska och sociala rättigheter och att albanska kvinnor och flickor kan leva sina 

liv i trygghet.  

En stats nationella lagstiftning kan i viss mån reflektera statens värden och politiska vilja, det 

ger dock en ganska ytlig och förenklad bild av den rådande verkligheten i landet. Albanien är 

ett ganska typiskt exempel på just detta. Albanien har stegvis etablerat sin politiska vilja och 

skapat strukturer för ett mer jämlikt samhälle. Vidare återstår nu att se till att åtagandena 

verkställs och att policy och lagar integreras i den albanska verkligheten.39  

Att se över att gällande lagstiftning inkluderar ett genusperspektiv är betydande då nationell 

lagstiftning i många fall är applicerad utifrån mäns verklighet och säkerhetsperspektiv. Kvinnor 

måste känna till sina rättigheter för att aktivt kunna påverka lagstiftningen i sina länder och 

                                                 
38 Regeringskansliet (2016) Mänskliga rättigheter   
39 Operation 1325 (2017) Women Count Albania 
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representerasina intressen. Detta är avgörande för att resolution 1325 i förlängningen ska uppnå 

resultat. Här kan informations- och medvetenhöjande kampanjer för kvinnors rättigheter spela 

en betydande roll för att höja kunskapen och bilda opinion. 

40   

Rekommendationer 21. Säkerhetsställa implementeringen av lagar och policys.  

4.2.6 Genus relaterande utbildningsprogram – Indikator 10  

Albanska försvaret erbjuder en förberedande UNSCR 1325 och genusrelaterad utbildning för 

majorer och löjtnanter. Polisens läroplan erbjuder en kortare kurs om könsbaserat våld. Det 

finns en klar avsaknad av genus och jämställdhets utbildningar inom säkerhetssektorn och som 

ovan kapitel om kvinnors deltagande inom säkerhetssektorn visar finns ett behov av förbättring.  

Rekommendationer 22. Erbjuda utbildningar till personal inom 

säkerhetssektorn i genusperspektiv och tillämpningen av UNSCR 1325.  

5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas innehållsanalysens resultat och studiens andra frågeställning, 

gällande hur väl utkastet till Albaniens handlingsplan det tidigare erfarenheterna, besvaras. 

5.1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 

 

Kategori Nr Faktorer Bedömning 
Max 

poäng  

Grundläggande 

information  

1 Antagande 1 1 

2 Tidsperiod 1 1 

3 Omfång N/A N/A 

 

Albanien (Antogs: 2017, Tidsperiod: 2018-2020, Antal sidor: 18)  

                                                 
40 Operation 1325 (2016) Kvinnors rättigheter – Från koncept till Albansk verklighet 
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Framtagandet av handlingsplanen har satts på ett år under 2017. Under 2018 avses sedan den 

slutgiltiga handlingsplanen antas. Den slutgiltiga handlingsplanen avser tidsperioden 2018-

2020. Albanien ämnar att genom framtagandet av en handlingsplan att accelerera och 

effektivisera genomförandet av UNSCR 1325. Detta syftar man att göra genom aktiviteter på 

samtliga nivåer: nationellt genom att arbeta förebyggande för att motverka förekomsten av 

konflikt och genom att öka allmänheten medvetenhet, regionalt genom regeringens 

aktivitetsprogram och internationellt genom att stödja internationella aktiviteter.  

 

5.2 FRAMTAGANDET 

 

Kategori Nr Faktorer Bedömning 
Max 

poäng  

Framtagandet  

4 Statlig ledande aktör/er 3 3 

5 Involverade parter  1 1 

6 Civilsamhället 1 3 

7 Förstudie/er 1 3 

 

Bedömning: 

Val av statlig ledande aktör: Inom den albanska regeringen ansvarar framförallt tre ministerier 

för framtagandet av en handlingsplan för UNSCR 1325: Ministry of Defence 

(Försvarsministeriet), Ministry of Internal Affairs (Inrikesministeriet) och Ministry of Foreign 

Affairs (Utrikesministeriet). Albanien fick här i enlighet med bedömningskriterierna 2p. 

Albanien har specificerat val av statlig ledande aktörer samt att dessa även utgör centrala 

nyckelministerier. Avdrag för att man inte specificerat en aktör med huvudansvar för 

genomförandet. Risken är att ansvarsområden faller mellan stolarna utan en tydlig ansvarande 
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aktör. Fördelaktigt att ha en institution med huvudansvar för genomförandet så att det är tydligt 

för andra stater och aktörer vart dom ska vända sig för kontakt.  

Involverade parter; Koordinationesmöten har hållits med representanter från: Ministry of 

Foreign Affairs (Försvarsministeriet), Ministry of Internal Affairs (Inrikesministeriet), Ministry 

of Defence, Ministry of Social Welfare and Youth (Ministeriet för socialvälvärd och unga), 

Albanska polisen, OSCE Presence in Albania, EU Delegation in Albania, UN Women, the 

Association of Women with Social Problems, and the Embassy of the Netherlands in the 

Republic of Albania. 

 

Civilsamhället: Definierat att civilsamhället deltagit i framtagandet av handlingsplanen genom 

koordineringsmöten. Definierar enbart två parter från civilsamhället vid namn: Operation 1325 

och Association of Women with Social Problems. Samtliga parter från civilsamhället bör 

definieras vid namn för att tydliggöra vilka parter deltagit vid framtagandet av handlingsplanen. 

Detta för att utgöra om samtliga berörda grupper från samhället har fått bidra med sina 

erfarenheter och åsikter och att ingen grupp missats. Bedömningen blir följaktligen 2p av 3 

möjliga. Avdrag 1p för att samtliga parter från civilsamhället inte är definierade vid namn. 

Ex. specifikt definierad handlingsplan 3p: Irland NAP, sid 29-30, se bilaga 2.  

Ex. definierad handlingsplan 1p: Slovenien NAP, sid 3, se bilaga 2. 

Förstudier: Information kring förstudier saknas helt i handlingsplanen. Informationen är 

kompletterad utifrån Women Count Albania- rapporten. Women Count Albania är en förstudie 

till framtagandet av utkastet med syfte att skapa en faktabas och underlag för vidare 

övervakning och uppföljning. Syfte med studien var även att identifiera eventuella brister i den 

nuvarande implementeringen av WPS-agendan och komma med ett antal rekommendationer på 

områden för förbättring.1p.  

  

5.3 IMPLEMENTERING 

 

Kategori Nr Faktorer Bedömning 
Max 

poäng  
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Implementering  

8 Prioriteringsområden 2 3 

9 Ansvars- och rollfördelning 3 3 

10 Tidsramar 1 3 

11 Koordinering och samverkan 1 3 

12 Finansiering 0 3 

13 Samarbetsparter 1 1 

14 Informationsspridning 1 1 

 

Bedömning: 

Prioriteringsområden: Utifrån det prioriterade områdena ska Albanien fokusera på: 1. 

Förbättrad lagstiftning och ökad medvetenhet, 2. Deltagande, 3. Skydd och återuppbyggnad, 4. 

Implementering och övervakning. Det prioriterade områdena ska enligt handlingsplanen 

reflektera de mest prioriterade frågorna rörande kvinnors behov och säkerhet. Värt att notera är 

att inget av det prioriterade områdena reflekterar det säkerhetshot som civilsamhället lyfte som 

det största hot på vardaglig basis för kvinnor och flickor i Albanien, könsrelaterat våld/våld i 

familjen och människohandel. Handlingsplanens mål skulle med fördel kunna vara tydligare 

och innehålla en skriftlig beskrivning av vad som menas med exempelvis deltagande. Tydlighet 

förenklar att målen kan operationaliseras till konkreta aktiviteter.  3p  

Ansvars- och rollfördelning: Innefattar ansvarig ledande- samt bistående 

implementeringsaktörer per aktivitet. 3p 

Ex. specifikt definierad handlingsplan 3p: Liberia NAP, sid 47-48, se bilaga 2.  

Ex. definierad handlingsplan 1p: Belgien NAP, sid 21, se bilaga 2. 
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Ansvars- och rollfördelning tillhör ett av det kriterier som flest stater specificerar. I en studie 

från (2014) specificerade 34 av 40 NAP ansvariga aktörer för genomförandet av aktiviteter.41 

 

Tidsramar: Definierar tidsramar men merparten av aktiviteterna har tidsramen on-going. Tydlig 

ordning för genomförandet av aktiviteterna saknas, saknas även delmål för periodindelning. 1p 

Ex. specifikt definierad handlingsplan 3p: Burundi NAP, sid 22-26, se bilaga 2.  

Ex. definierad handlingsplan 1p: Österrike NAP, sid 4-14 se bilaga 2.42 

Något som erfarenheter från tidigare studier enhetligt har visat är att tydliga tidsramar för 

aktiviteter är avgörande för både genomförandet och uppföljningsarbetet av handlingsplanen. 

Av dom NAP som analyserades i Miller, Pournik och Swaine studie 2014 innehöll 28 av 40 (70 

%) av handlingsplanerna någon form av referens till tidsramar av åtagna implementerings 

aktiviteter. Av dessa definierade endast 12 NAP (30 % av totalen) specifika tidsram för 

genomförandet av aktiviteter.43  

Koordinering och samverka: Nämner vikten av koordinering och samverkan men frånser att 

specificera hur koordinering och samverkan ska gå till eller val av ansvarig aktör. 1p 

 

Ex. specifikt definierad handlingsplan 3p: Kanada NAP, sid 11, se bilaga 2.  

Ex. definierad handlingsplan 1p: Frankrike NAP, sid 3,8 bilaga 2. 

 

En av fördelarna som brukar lyftas med framtagandet av en handlingsplan för UNSCR 1325 är 

att det ger en chans till at utarbeta och förbättra mekanismer för samordning mellan 

myndigheter. Från vad som framgår i Miller, Pournik och Swaine studie så är det dock 

långtifrån alla stater som utarbetat konkreta mekanismer för att underlätta samordning och 

koordinering av insatser. Av analyserade handlingsplaner specificerade 25 av 40 

handlingsplaner (62,5%) tydligt utarbetade mekanismer för samordning och koordinering. 44 

Finansiering: Finansieringen av NAP nämns inte. 0p  

                                                 
41 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014 
42 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014 
43 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014) 
44 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014) 
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Den globala studien betonade särskilt vikten av en långsiktig, stabil och öronmärkt finansiering 

för ett effektivt genomförande av handlingsplanen. Utan en tydlighet gällande 

ansvarsfördelning för finansiering finns risken att finansieringen faller mellan stolarna och att 

aktiviteter inte genomförs på ett effektivt sätt i brist på ekonomiska medel. Risken är att 

finansieringen av agendan inte blir en prioritering hos myndigheter. Att en mekanism för 

finansiering inte ens nämns signalerar om agendans vikt. Bristande finansiering försvårar 

arbetet för kvinnoorganisationer som arbetar med frågorna och kan vara beroende av 

finansiering för att kunna genomföra arbetet. 

Ex. specifikt definierad handlingsplan 3p: Nederländerna NAP, sid 43-44, se 

bilaga 2.  

Ex. definierad handlingsplan 1p: Bosnien Hercegovina NAP, sid 46-68 bilaga 

2.45 

Nederländernas handlingsplan innehåller en specifik tabell som på ett tydligt sätt beskriver det 

olika aktörerna som är delaktiga i genomförandet av handlingsplanen och redogör för deras 

förväntade bidrag både i finansiella medel som i mänskliga resurser (antal timmar avsatta) per 

år.  

Samarbetsparter: a) Project Resolution 1325 som är ett projekt finansierat av Nederländerna 

och Storbritannien. b) Association of Women with Social Problems, vilka hade tekniskt stöd av 

organisationen Operation 1325 (Sverige). c) OSCE - Presence in Albania d) UN Women in 

Albania. 1p 

Informationsspridning: Har planerade aktiviteter för medvetandehöjande kampanjer runt 

kvinnors rättigheter och jämställdhet, samt våld och säkerhet. 1p46 

 

5.4 INNEHÅLL 

 

Kategori Nr Faktorer Bedömning 
Max 

poäng  

                                                 
45 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014 
46 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014 
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Innehåll  

15 Hänsyn till åldersspecifika skillnader 1 1 

18 
Ökat deltagande av kvinnor inom politiken – 

lokal nivå 
0 1 

19 
Förändringsarbete beträffande sociala normer och 

sedvänjor  
0 1 

20 
Fokus på implementering av existerande lagar 

och policys med fokus på säkerhetssektorn 
0 1 

21 Rekryteringskampanj militären 0 1 

22 Rekryteringskampanj försvarsdepartementet 0 1 

23 Könskvotering inom polisen 0 1 

24 Könskvotering inom militären 0 1 

25 Ökad andel kvinnor i ledande befattningar 1 1 

26 
Införande av ett genusperspektiv i polisens 

läroplan  
0 1 

27 
Projekt som stödjer kvinnors ekonomiska 

egenmakt. 
0 1 

28 Statistik över hatbrott mot LGBTI 0 1 

29 
Statistik över antalet vuxna och barn inom 

människohandeln 
0 1 

30 Arbete mot korruption 0 1 
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31 
Ökad budget till anti- traffickingprojekt riktade 

mot överlevare 
0 1 

32 

Ökad budget till projekt och program inom 

hälsosektorn för överlevare av människohandel 

och SGBV 

0 1 

33 

Ökad budget till projekt och program inom 

rättssektorn för överlevare av människohandel 

och SGBV 

0 1 

34 
Säkerhetsställa implementeringen av lagar och 

policys 
0 1 

35 

Utbildning av säkerhetssektorn inom 

genusperspektiv och tillämpningen av UNSCR 

1325 

1 1 

 

Bedömning: 

En klar majoritet av det rekommenderade aktiviteterna som lyftes i Women Count Albania hade 

inte lyfts över till utkastet av handlingsplanen. Handlingsplanen tydliggör att den har för avsikt 

att spegla den rådande situationen i Albanien och att handlingsplanens aktiviteter ska främja 

och stärka kvinnors situation inom säkerhetssektorn. Handlingsplanens aktiviteter har ett klart 

fokus på säkerhetssektorn och misslyckas att se till det säkerhetshot mot kvinnor som 

civilsamhället stressade som mest, avskaffandet av könsbaserat våld och människohandel av 

kvinnor. Endast två av rekommendationerna i rapporten har förts över till handlingsplanen: 

Ökad andel kvinnor i ledande befattning, med fokus på säkerhetssektorn, och utbildning för 

militär och polis beträffande UNSCR 1325.47Utbildningen inom polis innefattande endast 

officerare. Alla anställda inom polisen kan med fördel erbjudas denna utbildning.    

5.5 ÖVERVAKNING RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 

 

                                                 
47 Operation 1325 (2017) Women Count Albania 
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Kategori Nr Faktorer Bedömning 
Max 

poäng  

Övervakning, 

rapportering 

och uppföljning 

36 Indikatorer 1 3 

37 Rapportering 2 3 

38 Civilsamhället 0 3 

 

Bedömning: 

Indikatorer: Ett fåtal indikatorer för att mäta hur implementationen lyckats. Endast 3 av 28 

aktiviteter har sådana indikatorer. Syftet med indikatorerna är att kunna följa 

utvecklingsprocessen och få en tydlig bild av hur arbetet fortskrider. Utan indikatorer kan 

framgången eller utvecklingen av aktiviteterna inte mäta. Detta skapar inte bara dåligt 

incitament till ett effektivt genomförande av aktiviteterna utan svår gör även för eventuell 

uppföljning och lärdomar. 1p 

 

Ex. specifikt definierad handlingsplan 3p: Uganda NAP, sid 24-72, se bilaga 2.  

Ex. definierad handlingsplan 1p: USA NAP, sid 23 bilaga 2.48 

Under det senaste åren har vikten av mätbara indikatorer för uppföljning av utvecklingen av 

WPS-agendan påtalats i många rapporter. I en analys från 2009 som utfördes av Peace Women 

innehöll endast 38 % av det analyserade NAP tydliga mätningsindikatorer. Denna siffra har 

sedan höjts till 70 % för NAP antagna efter 2009.49 

Resultat: Rapporteringsfrekvens finns beskrivet och ska till NAP antagande ske var tredje 

månad. Ministry of Foreign Affairs (Utrikesministeriet) och Ministry of Defence 

(Försvarsministeriet) ska leda arbetet.  Utvecklandet av övervakning-, rapportering- och 

uppföljningsmekanismer står med som aktivitet som ska åtgärdas under NAP tidsperiod.  

+ 0,5 p för att ansvarig aktörer definierats. Likt nämnt ovan under framtagandet är det av fördel 

att ha en huvudansvarigaktör.  

1,5 p 

                                                 
48 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014 
49 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014) 
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Ex. specifikt definierad handlingsplan 3p: Cote D’Ivoire NAP, sid. 20 bilaga 2.  

Ex. definierad handlingsplan 1p: Filipinerna NAP, sid 22 bilaga 2. 

I Miller, Pournik och Swaine studie från 2014 fann som att 34 av 40 NAP refererade till 

specifika åtgärder gällande rapporteringen, dvs. hur ofta rapporteringen skulle ske samt 

ansvarig aktör. Denna studie har för full poäng även tittat på om NAP nämner specifika 

samordnings- och koordineringsmöten för uppföljningen av NAP. Tillsammans med faktorn 

för tydliga ansvars- och rollfördelning är faktorn för rapportering den faktor som flest 

handlingsplaner specificerar. Bidragande faktor till detta tordes vara att det under det senaste år 

lagts stor vikt vid betydelsen för dessa faktorer för ett framgångsrikt genomförande av NAP:s 

mål.50 

Civilsamhället: Civilsamhällets medverkan för övervakning, rapportering och uppföljning av 

utkastet definieras inte. Civilsamhället har en viktig roll att fylla i även när det kommer till 

övervakning, rapportering och uppföljningen av NAP. Civilsamhället kan bidra med 

övervakning och granskning av att staten uppfyller sitt åtaganden och bidra med underlag i form 

av data för rapporteringen. 

Ex. specifikt definierad handlingsplan 3p: Storbritannien NAP, sid. 24, 72 

bilaga 2.  

Ex. definierad handlingsplan 1p: Australien NAP, sid 27 bilaga 2. 

När det kommer till inkluderingen av civilsamhället i övervakning, rapportering och 

uppföljningsarbetet av NAP är det endast 12 av 40 NAP (30 %) som specificerar civilsamhällets 

inkludering. Liberias NAP specificerar att civilsamhället ansvarar för att avlägga en 

skuggrapport i slutet av NAP:s 4 års-perioden.51 

5.6 SAMMANFATTNING AV RESULTATET – JÄMFÖRELSE MED SVERIGE 

Nedan presenteras en sammanställning av innehållsanalysens resultat i tabellform. För att skapa 

en djupare förståelse för resultatet applicerades kodningsschemat även på Sveriges NAP. Syftet 

med detta var att underlätta för läsaren och ge en bredare förståelse för resultatet genom att 

placera det i en större kontext. Tanken med jämförelsen var att översiktligt visa hur 

                                                 
50 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014 
51 Miller,B. Pournik, M. Swaine, A. (2014 
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poängsättningen skulle slå i ett land som internationellt sett har ett anseende ses som ett av det 

mest jämställda i världen.  

 

Eftersom faktorerna för innehållet är specifikt framtagna för Albanien har motsvarande analys 

för Sverige inte gjorts. Som diagrammet visar så finns skillnader på samtliga punkter, men 

framför allt när det gäller övervakning, rapportering och uppföljning, där Sveriges NAP har en 

betydligt större detaljeringsnivå. Samtidigt bör det noteras att Sverige nu är inne på sin tredje 

handlingsplan och haft möjlighet att revidera det tidigare handlingsplanerna. Båda 

handlingsplanerna saknade öronmärkt finansiering för genomförandet av handlingsplanen. 

Gemensam var även att båda handlingsplanerna hade en avsaknad av tydliga tidsramar för 

implementationen.  

6 AVSLUTANDE ANALYS OCH DISKUSSION 

Detta avslutande kapitel syftar till att sammanfatta studiens viktigaste resultat och slutsatser 

följt av slutliga rekommendationer. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

6.1 AVSLUTANDE ANALYS 

Som framgår av förra kapitlet har jag granskat utkastet till Albaniens handlingsplan för 

genomförandet av UNSCR 1325 och analyserat de olika delarna på ett systematiskt sätt utifrån 

det framtagna faktorerna för att se hur väl just denna plan stämmer överens med det specifika 

och generella rekommendationer som finns.  
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Enligt min analys riskerar implementationen av handlingsplanen i Albanien att få begränsad 

inverkan på albanska kvinnors vardagliga liv.  

Det uppgivna syftet med att anta en handlingsplan för en ökad acceleration och effektivisering 

av genomförandet av WPS- agendan bedöms kunna stöta på en rad hinder som försvårar dess 

verklighet. 

Det är främst tre områden där implementationen riskerar att stöta på problem. Dessa områden, 

och skälen till min bedömning i respektive fall, redovisas här nedan.  

6.2 RISKFAKTOR 1 – AVSAKNAD AV MÄTBARA INDIKATORER 

Analysen visade på att endast 3 av 28 aktiviteter hade indikatorer för mätning och uppföljning, 

d.v.s. tydliga mätbara mål. Syftet med att ha indikatorer och varför det är så viktigt är just för 

att man ska kunna mäta utvecklingsprocessen för en viss aktivitet för att i tid få en klar bild av 

hur arbetet fortskrider. Antingen för att se att utvecklingen går i rätt riktning eller för att 

upptäcka att aktiviteten inte haft den effekt man önskat och att en revidering av uppdraget 

eventuellt behöver göras. Genom indikatorerna kan implementeringsaktörerna samla in data till 

den slutgiltiga rapportering som sedan visar hur väl de olika aktörerna har genomfört 

aktiviteterna. Utan tydliga indikatorer kan ingen mätning göras av hur lyckat eller hur väl en 

aktivitet utförts. Detta kan leda till bristande incitament bland aktörerna till att faktiskt 

genomföra aktiviteterna, särskilt vid avsaknad av tydlig ansvarsfördelning och budgetering av 

handlingsplanen. Utöver den negativa påverkan på effektiviteten som en avsaknad av 

indikatorer kan ha så tar det även bort möjligheten för uppföljning, utvärdering och lärdomar. 

Kort sagt så leder det till en bristande användbarhet och effektivitet av handlingsplanen. 

6.3 RISKFAKTOR 2– AVSAKNAD AV SPECIFICERAD FINANSIERING  

Det råder en klar konsensus kring att en adekvat och öronmärkt finansiering med tydliga 

ansvarsområden och förväntningar är avgörande för hur framgångsrikt och effektivt arbetet med 

handlingsplanen bli. Utan tydliga strukturer för finansiering riskerar handlingsplanen att enbart 

bli ett papper med idealistiska ord utan verkan. Om tydliga öronmärkta medel inte finns hamnar 

finansieringen för handlingsplanen troligtvis inom ramen för den allmänna nationella 

budgeteringen vilket i sin tur leder till att den lätt kan blir bortprioriterad till förmån för andra 

frågor eller riskera kraftiga besparingsåtgärder. 
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6.4 RISKFAKTOR 3– BRIST PÅ INFLYTANDE FRÅN CIVILSAMHÄLLET  

Analysen av utkastet visar att endast 2 av 18 rekommendationer som framfördes i Women 

Count Albania- rapporten lyfts över till utkastet av handlingsplanen. En bred 

konsultationsprocess går inte att likställa med civilsamhällets blotta närvaro vid framtagandet 

av handlingsplanen. En bred konsultationsprocess förutsätter civilsamhällets aktiva deltagande 

under hela arbetet med handlingsplanen och en faktisk möjlighet att påverka och driva igenom 

förslag. Att så få av rekommendationerna från civilsamhället går att återspegla i 

handlingsplanen tyder på en bred konsultation på ”papperet” med inte i praktiken. En avsaknad 

av civilsamhällets delaktighet i framtagandet av handlingsplanen kan leda till att 

handlingsplanen saknar verklig förankring i samhället. Det faktum, att det säkerhetshot som 

påtalades som det absolut största hotet mot flickor och kvinnors säkerhet i vardagen av flertalet 

aktörer från civilsamhället, inte ens nämns i utkastet talar för att handlingsplanen riskerar att 

sakna verklig påverkan och relevans i de kvinnor och flickors liv som den avser förbättra. 

6.5 ÖVRIGA KOMMENTARER 

En ökad andel kvinnor inom säkerhetssektorn är inte en garanti i sig för att ett genusperspektiv 

kommer att finnas med i arbetet. Lösningen är inte så enkel som att addera en kvinna och arbetet 

förvandlas till att innehålla ett genusperspektiv. Det är därför nödvändigt att både kvinnor och 

män inom polisen och militären får kunskap och utbildning i genusperspektiv. Handlingsplanen 

bör klargöra att arbetet med att genomföra UNSCR 1325 även handlar om att bryta skadliga 

könsnormer och maktstrukturer som påverkar både män och kvinnor. Kvinnor som drabbas 

utav våld gör inte det för att dom är mer sårbara utan för att dom är utsatta pga. av rådande 

samhällsstrukturer.  

Albanien skulle med fördel kunna följa Irlands exempel och låta publicera utkastet till 

handlingsplanen på regeringens hemsida under en bestämd tid för att möjliggöra för 

kommentarer från allmänheten och andra intressenter. En öppenhet och transparens kring 

framtagandet av handlingsplanen med en inkludering av allmänhetens åsikter skulle kunna leda 

till att bygga upp förtroendet för regeringen.52  

                                                 
52 Irish Joint Consortium on Gender Based Violence. (2008) 
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6.6 SAMMANFATTNING OCH SLUTLIGA REKOMMENDATIONER 

Syftet med uppsatsen var att analysera utkastet till Albaniens handlingsplan för genomförandet 

av resolution 1325 för at identifiera eventuella luckor och områden där det finns utrymme till 

förbättring. De frågeställningar som använts för att besvara syftet var:  

1. Vilka generella och landspecifika faktorer ligger till grund för framtagandet av en 

framgångsrik och effektiv handlingsplan för Albanien? 

2. Hur väl följer utkastet till Albaniens handlingsplan det landspecifika och generella 

rekommendationer som finns gällande handlingsplanens innehåll? 

3. Kan eventuella luckor och områden till förbättring identifieras?  

Ett viktigt moment i studien har varit att identifiera, analysera och granska tidigare studier på 

området och undersöka vilka faktorer som ligger till grund för en framgångsrik handlingsplan. 

Svaret på studiens första frågeställning går att finna i dom utarbetade faktorerna som sedan 

legat till grund för studiens innehållsanalys. Andra frågeställningen, hur väl utkastet följer det 

landspecifika och generella rekommendationerna besvaras i studiens resultat- kapitel i form av 

innehållsanalysen. Resultatet av innehållsanalysen visar att handlingsplanen i viss mån följer 

det tidigare dragna erfarenheterna på området, dock med några tydliga brister inom följande 

områden: avsaknad av tydlig och adekvat finansiering, avsaknad av mätbara indikatorer och 

bristande mekanismer för övervakning, rapportering och uppföljning. Studien synliggör även 

brister gällande civilsamhällets faktiska möjlighet till inflytande och påverkan. En bred 

konsultation innefattar inte enbart civilsamhällets fysiska närvaro i framtagandet utan 

förutsätter en faktisk möjlighet att påverka och driva igenom förslag. Studiens tredje 

frågeställning besvaras slutligen i den avslutande analysen där tre riskområden där 

implementationen av handlingsplanen riskerar att stöta på problem identifieras. Det bör 

fortfarande hållas i åtanke att detta utgör ett utkast och att den slutgiltiga handlingsplanen ännu 

inte antagits. Förhoppningen är att denna studie kunnat tydliggöra områden där det finns 

utrymme till förbättring och att detta kan vara till hjälp till framtagandet av den slutgiltiga 

handlingsplanen. Förhoppningen är även att studien kan vara av intresse för andra aktörer och 

studenter som intresserar sig för vilka faktorer en framgångsrik handlingsplan för 

implementeringen av UNSCR 1325 bör innehålla.  

Studiens slutliga rekommendationer omsätts här i tio konkreta punkter.  

En effektiv ny handlingsplan för Albanien bör innehålla:  
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 Specificerade tidsramar, gärna med periods visa delmål uppsatta.  

 Handlingsplanen bör innehålla tydliga beskrivningar för målen. Tydlighet förenklar att 

målen kan operationaliseras till handling.  

 Prioriteringsområden och aktiviteter borde revideras i samband med att den slutgiltiga 

handlingsplanen tas fram i samråd med aktörer från civilsamhället.  

 Könsrelaterat våld och våld i hemmet borde lyftas som ett säkerhetshot. Avskaffandet 

bör framläggas som en prioritet. 

 Handlingsplanen bör klargöra att arbetet med att genomföra UNSCR 1325 även handlar 

om att bryta skadliga könsnormer och maktstrukturer som påverkar både män och 

kvinnor.  

 Låta publicera utkastet på regeringens hemsida för att möjliggöra bidrag från 

allmänheten och andra intressanter. 

 Tydliga ansvarsområden för finansiering med en öronmärkt budget för genomförandet 

av resolutionens aktiviteter där resurser både i timmar och finansiella medel 

specificeras. 

 Utarbetade mekanismer för övervakning, rapportering och uppföljning där val av en 

huvudansvarig statlig institution framgår.  

 Indikatorer för samtliga aktiviteter.  

 Den slutliga handlingsplanen bör inkludera bakgrund kring Albaniens historiska 

konfliktsituation samt en koppling till rådande normer och stereotypa föreställningar 

och dess påverkar på kvinnors liv.  

 

6.7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Arbetet med Albaniens handlingsplan pågår fortfarande, d.v.s. den slutgiltiga versionen är ännu 

inte publicerad och antagen. En studie liknande denna skulle med fördel kunna genomföras 

efter antagandet av Albaniens slutgiltiga NAP. Vidare är det välbekant att dokumenteringen av 

praktiker och processer är av värde för lärande stater emellan och för framtagandet av best 

practice på området. Trots detta dokumenteras sällan det processer som leder fram till 

framtagandet av NAP. En studie som fokuserar på att dokumentera det processer som leder 

fram till antagandet av en NAP skulle vara av värde för länder som ännu inte har antagit en 
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handlingsplan på resolution 1325. Det skulle även vara av intresse att studera best practies och 

lärdomar från det länder som valt att fortgå med implementationen av UNSCR på andra vägar 

än genom antagandet av en NAP. 
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BILAGA  1 –  RESULTAT INNEHÅLLSANALYS 

 

Kategori Nr Faktorer Bedömning Kommentar Sverige, bedömning Max poäng 

1 Antagande 1 2017 1 1

2 Tidsperiod 1 2018-2020 1 1

3 Omfång N/A N/A N/A

4 Statlig ledande aktör/er 3

Utrikesministeriet, 

Försvarsministeriet och 

inrikesministeriet.

3 3

5 Involverade parter 1

Konsultation av 

internationella parter, 

fackministerier, lokala 

myndigheter, internationella 

organisationer. Ministery of 

Social Welfare and Youth, 

albanska polisen. OSCE, 

Presence in Albania, UE 

Delegation in Albania, UN 

Women in Albania, 

Association of Women with 

Social Problems, 

nederländska ambassaden i 

Albanien. 

1 1

6 Civilsamhället 2
Aktörer från civilsamhället 

inkluderat men ej vid namn.
3 3

7 Förstudie/er 1

Denna informationen saknas 

helt i handlingplanen. 

Informationen är 

kompletterad utifrån Women 

Count Albania- rapporten. 

Women Count Albania är en 

förstudie till utvecklandet av 

en NAP med syfte att skapa 

en faktabas och underlag för 

vidare övervakning och 

uppföljning. 

2 3

8 Prioriteringsområden 2

Områden är prioriterade, men 

poängavdrag (-1) för att 

prioriteringen inte är speciellt 

tydligt beskriven. 

2 3

9 Ansvars- och rollfördelning 3

Innefattar ansvarig ledande- 

samt bistående 

implementeringsaktörer per 

aktivitet.

3 3

10 Tidsramar 1

Endast några få aktiviteter 

har tydliga milstolpar, de 

flesta har status ongoing. 

0 3

11 Koordinering och samverkan 1

Nämner vikten av 

koordinering och samverkan 

men frånser att specificera 

hur koordinering och 

samverkan ska gå till eller val 

av ansvarig aktör.

3 3

12 Finansiering 0
Finansiering berörs inte alls i 

dokumentet. 
1 3

13 Samarbetsparter 1

a) Project Resolution 1325 

som är ett projekt finansierat 

av Nederländerna och 

Storbritannien. Detta projekt 

erbjöd även tekniskt stöd vid 

framtagandet av 

handlingsplanen för 

Albanien. b) Association of 

Women with Social 

Problems, gav tekniskt stöd 

av organisationen Operation 

1325 (Sverige). c) OSCE - 

Presence in Albania d) UN 

Women in Albania. 

1 1

14 Informationsspridning 1

Har planerade aktiviteter för 

medvetandehöjande 

kampanjer runt kvinnors 

rättigheter och jämställdhet, 

samt våld och säkerhet. 

1 1

Grundläggande 

information 

Framtagandet 

Implementering 



2 

 

 

 

 

 

 

  

15 Hänsyn till åldersspecifika skillnader 1
Handlingsplanen tar hänsyn 

till både kvinnor och flickor
N/A 1

16 Ökat deltagande av kvinnor inom politiken – lokal nivå 0

Saknas. Fokus ligger på att 

höja antalet kvinnor inom 

säkerhetssektorn. 

N/A 1

17
Förändringsarbete beträffande sociala normer och 

sedvänjor 
0 Saknas.  N/A 1

18
Fokus på implementering av existerande lagar och policys 

med fokus på säkerhetssektorn
0 Saknas.  N/A 1

19 Rekryteringskampanj militären 0 Saknas.  N/A 1

20 Rekryteringskampanj försvarsdepartementet 0 Saknas.  N/A 1

21 Könskvotering inom polisen 0 Saknas.  N/A 1

22 Könskvotering inom militären 0 Saknas.  N/A 1

23 Ökad andel kvinnor i ledande befattningar 1
Planen berör endast 

säkerhetssektorn. 
N/A 1

24 Införande av ett genusperspektiv i polisens läroplan 0

Utbildningsinsatser finns 

beskrivna, men läroplanen i 

sig berörs inte.  

N/A 1

25 Projekt som stödjer kvinnors ekonomiska egenmakt. 0 Saknas. N/A 1

26 Statistik över hatbrott mot LGBTI 0 Saknas. N/A 1

27
Statistik över antalet vuxna och barn inom 

människohandeln
0 Saknas. N/A 1

28 Arbete mot korruption 0 Saknas. N/A 1

29
Ökad budget till anti- traffickingprojekt riktade mot 

överlevare
0 Saknas. N/A 1

30
Ökad budget till projekt och program inom hälsosektorn för 

överlevare av människohandel och SGBV
0 Saknas. N/A 1

31
Ökad budget till projekt och program inom rättssektorn för 

överlevare av människohandel och SGBV
0 Saknas. N/A 1

32 Säkerhetsställa implementeringen av lagar och policys 0 Saknas. N/A 1

33
Utbildning av säkerhetssektorn inom genusperspektiv och 

tillämpningen av UNSCR 1325
1

Utbildning beskrivs för polis 

och militär. 
N/A 1

34 Indikatorer 1

Ett fåtal indikatorer för att 

mäta hur implementationen 

lyckats. Endast tre av 28 

aktiviteter har sådana 

indikatorer.  

3 3

35 Rapportering 1.5

Rapporteringsfrekvens och 

aktör finns beskrivet. Info om 

koordinering- och 

samordningsmöten saknas. 

3 3

36 Civilsamhället 0
Civilsamhällets inkludering 

nämns inte i planen. 
3 3

SUMMA 23.5 /57 31 57

Övervakning, 

rapportering och 

uppföljning

Innehåll 
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BILAGA 2  –  LANDSSPECIFIKA EXEMPEL FÖR BEDÖMNING 

Irland NAP, sid 29-30   
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Slovenien NAP, sid.3 

 

 

  



4 

 

Liberia NAP, sid. 47-48
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Belgien NAP, sid. 21 
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Burundi NAP, sid. 22-26 
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Österrike NAP, sid 4-14 

 

 

 



11 

 

 

 

 



12 

 

 

  



13 

 

Kanada NAP, sid 11 
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France NAP, sid 3,8 
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Holland NAP 2012, sid. 43-44   
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Bosnien Hercegovina NAP, pp. 46-68 
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Uganda NAP, sid. 24-71  
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USA NAP, sid. 23 
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Cote D’Ivoire NAP, sid. 20 
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Filipinerna NAP, sid 22 
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UK NAP, sid. 24, 72. 
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Australien NAP, sid. 27 

 

 

 

 

 


