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Förord

Katastrofer och konflikter har olika effekt på olika befolkningsgrupper, vilket vi 

 ibland glömmer bort. Fattigare befolkningsgrupper i samhället påverkas hårt och 

allra hårdast slår katastrofer och konflikter mot grupper som ofta är mer utsatta i 

ett samhälle. Faktorer som kan göra en individ eller grupp mer utsatt är bland annat 

kön, ålder (ofta är barn och äldre mer utsatta) och funktionsnedsättning. Förmågan 

att hantera olyckor, konflikter och katastrofer påverkas av tillgången på resurser, kun-

skap, makt och inflytande – vilket män som grupp har mer av än kvinnor som grupp. 

I hela världen är kvinnor därför oftare mer sårbara än män som grupp. Att öka 

kvinnors deltagande och ta vara på deras kapacitet i vårt arbete är ett viktigt sätt 

att minska sårbarheten. Detta är något man måste förhålla sig till både i ett före-

byggande arbete och under ett akut skede av en katastrof, liksom under återupp-

byggnadsarbetet.

Dessa frågor har gått från att vara kontroversiella för vissa till att vara en själv-

klar del av vårt internationella arbete. Den handbok du nu håller i din hand har 

tagits fram med tanke på ditt arbete, som projektledare, insatspersonal, utbildare, 

rekryterare  eller annan personal i MSB: s internationella verksamhet. 

Vi hoppas att handbokens praktiska råd kan vara av intresse och inspirera även 

andra aktörer. Det är viktigt att vi aldrig glömmer varför vi arbetar med insatser i 

 kata strof- och konfliktområden. Det är för att det finns kvinnor, män, flickor och 

pojkar  som är i behov av vår hjälp. Och det är vårt ansvar att se till att alla får den bästa 

hjälp de kan få.

Det är därför vårt personliga ansvar, alla vi som jobbar med MSB:s internationell a 

insatser, att tänka på ett genusperspektiv i vårt dagliga arbete. Denna handbok ska 

 underlätta för dig att göra detta praktiskt, och därmed göra insatserna mer effektiva 

och nå ut till en större del av den behövande befolkningen. 

MSB strävar efter att vara en god förebild såväl i vårt internationella som vårt 

 nationella arbete, inte minst när det gäller förmågan hos vår personal att se och  tolka 

omvärlden ut ett genusperspektiv. För att svara upp mot de konkreta behov som vi 

möter i fält har såväl personalen på MSB: s huvudkontor som insatspersonal i fält 

genomgått kurser i hur man arbetar systematiskt med genusperspektiv. Dessutom 

analyseras insatsländerna och insatstypen utifrån ett genusperspektiv så att MSB:s 

insatser kan anpassas efter de lokala förutsättningar som råder i det specifika landet. 

MSB:s uppdrag utgår från FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred 

och säkerhet och regeringens nationella handlingsplan för resolution 1325. Det inne-

bär att vi ska arbeta för att ett genusperspektiv och strävan för jämställdhet åter-

speglas i alla insatser i kris- och katastrofhanteringens alla skeden.

Helena Lindberg, Generaldirektör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)



Det är viktigt att ta hänsyn till samtliga invånares behov i 
insatsområdet. Kommer även kvinnor och barn att nyttja 
bron i mörker och då med risk att bli påkörda?
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1. Varför en jämställdhetshandbok?

Exempel:  
Ett brobygge med genusperspektiv 
MSB skulle skicka en insatsstyrka, bestående av en grupp män, till Sri 
Lanka för att bygga en bro. Under utbildningen inför insatsen ingår ett 
informations pass om genus. Insatschefen tyckte inte att ett genusperspektiv 
var nödvändigt i den planerade insatsen: ”Vårt uppdrag är att bygga en 
bro, därför behöver vi inte bry oss om ett genusperspektiv”.

Utbildaren började då ställa frågor: 
”Vem kommer att använda den här bron?”
”Ja, det är civilbefolkningen som bor där”, svarade insatschefen.
”Du menar kvinnor, män, flickor och pojkar? ”, frågade utbildaren.
”Ja.”
”Ok. Hur reser dessa människor?”
”Mest med bil och lastbil.”
”Kvinnorna också?”
”Nej, de går mest till fots.”
”Kommer även kvinnor och barn att nyttja bron i mörker och då med risk 
att bli påkörda?” 
”Ja, den risken finns ju alltid.”
”Skulle det vara byggnadstekniskt möjligt att, med hjälp av träreglar, stock-
ar eller liknande, bygga en enkel förbifart för gående vid sidan om bron?”
”Ja, det skulle inte vara svårt.”
”Vi har just använt oss av ett genusperspektiv på ett brobygge”, sa utbildaren. 
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Varför behövs en jämställdhetshandbok? 
MSB: arbete med jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män 
och har som mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina 
liv och påverka samhället. Eftersom kvinnors, mäns, flickors och pojkars 
situation och livsvillkor ser olika ut i många länder, drabbas de ofta på 
olika sätt vid konflikter och katastrofer. Kvinnor och män har olika förut-
sättningar och möjligheter att hantera de problem som uppstår. Det får 
till följd att de många gånger har olika behov av stöd och hjälp att återgå 
till ett normalt liv efter en konflikt eller katastrof. Men eftersom kvinnor 
ofta är underställda männen och inte har samma status och makt, deltar 
de inte heller i viktiga beslutsprocesser i samhället i samma utsträckning  
som män. Därför är kvinnors villkor och behov i kris- och katastrof-
situationer ofta osynliga. 

MSB:s internationella insatser ska vara så effektiva som möjligt och 
de ska nå hela befolkningen i ett katastrof- eller konfliktområde. Därför 
krävs kunskap om både kvinnors och mäns villkor och behov när man 
plan erar och genomför insatser i länder som drabbats eller riskerar att 
drabbas av en katastrof eller konflikt.

Syftet med en jämställdhetshandbok är att det ska bli lättare för alla 
som arbetar med MSB:s internationella insatser att inte bara se mäns utan 
även kvinnors villkor och behov vid en konflikt eller katastrof och anpassa  
insatsen efter dessa behov. Syftet är även att säkerställa kvinnors  delaktig-
het i återuppbyggnadsarbetet i katastrof-, kris- och konflikt drabbade 
länder.  Detta syfte följer FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet.

Sveriges regering har tagit fram en nationell handlingsplan för att 
uppfylla FN:s resolution 1325. Denna handlingsplan belyser vikten av 
att en betydligt större andel kvinnor deltar i internationella freds- och 
säker hetsfrämjande insatser och att insatserna genomförs med ett genus-
perspektiv i syfte att öka insatsernas effektivitet. Handlingsplanen fram-
håller också nödvändigheten av att stärka skyddet för kvinnors och 
flickors  mänskliga rättigheter och att öka kvinnors deltagande i krishan-
tering, konfliktförebyggande, fredsfrämjande och humanitära insatser, 
samt i  beslutsfattande på olika nivåer.

I den nationella handlingsplanen pekas MSB ut som en av de aktörer 
som måste vidta åtgärder för att Sverige ska uppfylla FN:s resolution 1325. 
Resolution 1325 åsyftar framför allt konflikt och postkonfliktsituationer. 
MSB verkar dock inte bara i konfliktdrabbade länder och områden utan 
även i länder som drabbats av en katastrof. MSB har därför också åtagit sig 
att arbeta med ett genusperspektiv i katastrofhanteringens alla skeden.
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MSB:s mål är att genusperspektivet ska genomsyra den internationella verk-
samheten. Syftet är att leva upp till samtliga aspekter i resolution 1325. 
Detta innebär att MSB:s insatser i alla skeden ska ta hänsyn till kvinnors,  
mäns, flickors och pojkars olika behov, öka kvinnors och flickors delaktig-
het och öka antalet kvinnor i insatsteamen och på beslutsfattande positioner. 

De tips och råd som presenteras i denna handbok är ofta även tillämp-
bara på utsatta samhällsgrupper. Hit räknas ofta barn, äldre,  personer 
med funktionsnedsättning, minoriteter, kvinnoledda hushåll, personer 
med annan sexuell läggning än den heterosexuella, personer som lever 
i extrem fattigdom, gravida kvinnor, människor som lever med hiv eller 
aids med flera. För att insatserna ska nå hela befolkningen är det viktigt 
att beakta olika gruppers situation och behov. 

Vad är FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet?
Den 31 oktober år 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvin-
nor, fred och säkerhet. Resolutionen syftar till att öka kvinnors delta-
gande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter genom att 
 använda ett genusperspektiv. 

Det internationella samfundet har enligt resolutionen ett ansvar för 
att särskilt belysa kvinnors utsatta situation vid konflikter och deras vik-
tiga roll som aktörer. Konkret innebär detta bland annat att kvinnor själva 
måste ha möjlighet att formulera sina problem och behov, och vara med 
att utforma lösningar på dessa. 

Resolution 1325 pekar på behovet av att fredsbevarande personal upp-
märksammar och agerar utifrån kvinnors och flickors särskilda behov 
i kris- och krigshärjade områden. Resolutionen betonar även att det är 
viktigt med fler kvinnor i fredsbevarande insatser. Även om resolutionen 
fokuserar på konfliktsituationer, gäller detta naturligtvis också för kata-
strofhantering.

Läs resolutionen i sin helhet på sidan 114.

Vad är genus och varför behövs ett genusperspektiv? 
Begreppet genus brukar användas när man pratar om socialt kön, det vill 
säga det som vårt samhälle och kultur anser är kvinnligt och manligt. 
Genus handlar alltså om våra idéer om vad kvinnor och män kan och får 
göra och om vilka egenskaper och sysslor som vi betraktar som kvinnliga 
respektive manliga. 
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Kvinnor och män har olika förutsättningar och möjligheter i olika samhäl-
len, vilket påverkar hur de agerar och resonerar. Att se något ur ett genus-
perspektiv innebär att man är medveten om att kvinnors och mäns villkor 
kan skilja sig åt och att man analyserar hur och varför detta påverkar  deras 
situation och behov. Detta kan betyda att en och samma konflikt eller 
 katastrof kan få helt olika konsekvenser för kvinnor respektive män.

För att en insats ska kunna betraktas som lyckad måste den nå ut till 
alla människor som behöver hjälp. Därför är det viktigt att se hur insatsen  
så effektivt som möjligt kan nå hela befolkningen i ett katastrof- eller 
konflikt område och hur insatsen kan komma att påverka såväl kvinnor 
som män.

Att använda ett genusperspektiv betyder inte att man förklarar vad 
som är kvinnligt eller manligt. Det betyder att man förstår varför kvinnor  
och män vill, kan och gör olika saker, och att sedan arbeta för att alla, 
 oavsett kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter, förutsättningar och 
möjligheter. Det är alltså inte meningen att MSB:s personal ska vara genus-
experter eller experter på mångfald, däremot ska ett genus perspektiv 
hjälpa  personalen att göra insatserna mer effektiva och i ökad grad nå 
hela målgruppen.

Exempel:  
Varför drabbade jordbävningen i Pakistan fler kvinnor än män?
Jordbävningen i Pakistan år 2005 drabbade i högre utsträckning kvinnor än 
män. På grund av de roller kvinnor och män har i det pakistanska samhället 
var kvinnorna mer sårbara i den katastrofsituation som uppstod. Följande 
exempel på genusrelaterade aspekter visar hur och varför kvinnor drabbades, 
och hur det präglade sök- och räddningsarbetet efter jordbävningen.

Kvinnor och män befann sig på olika platser
En huvudanledning till att oproportionerligt många kvinnor och barn dog 
i jordbävningen i Pakistan var att de befann sig inomhus, i hem och i skolor 
som kollapsade. Männen befann sig till stor del på arbeten utomhus och 
klarade sig därför bättre.

Kvinnors svårigheter att röra sig
I Pakistan lever kvinnor enligt tradition i avskildhet, vilket gjorde att de i 
flera fall upplevde att de var oförmögna att fly från byggnader som höll på 
att falla ihop. Deras rörelseförmåga begränsades dessutom av den klädkod 
som råder i landet och som gör det svårt att röra sig snabbt. Detta bidrog 
också till att fler kvinnor än män drabbades och dödades.
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Könsuppdelad information saknades i sökarbetet
I sökarbetet efter jordbävningen var informationen om var kvinnliga res-
pektive manliga offer kunde befinna sig av avgörande betydelse för att hitta 
överlevande. För att få denna information var det viktigt att prata med både 
kvinnor och män, eftersom de i stor utsträckning befunnit sig på olika platser 
när jordbävningen inträffade. 

Motvillighet att hjälpa personer med annat kön
I Pakistan lever kvinnor och män till stor del avskilt från varandra. Därför 
var många män tveksamma till att hjälpa kvinnor som fastnat i raserade 
hus, eftersom detta skulle innebära att de var tvungna att vidröra deras 
kroppar. Likaså fanns det många kvinnor som inte ville ta emot hjälp av 
män då traditionen och deras heder förbjuder att män rör vid dem.

Grupper som kan vara mer utsatta 
Denna handbok syftar i första hand till att anpassa MSB:s insatser till kvin-
nors, mäns, flickors och pojkars olika situation och behov. Tillsammans med 
genusperspektivet är det viktigt att ta upp frågan om vilka faktorer som 
är diskriminerande eller som kan göra människor mer utsatta. Utsatta 
grupper  i samhället är dem som har sämre tillgång till resurser, såväl i 
vardagen som i en kris- och katastrofsituation. Dessa grupper behöver 
 beaktas särskilt i MSB:s verksamhet. 

Vilka som definieras som utsatta varierar mellan olika platser och 
 situationer. En individs eller grupps utsatthet kan dessutom förvärras av 
flera faktorer som kan vara diskriminerande. Möjliga faktorer som kan 
öka  risken för diskriminering och göra en individ eller grupp mer utsatt 
är bland annat följande: kön, ålder (gäller barn och äldre), religion eller 
 annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, könsidentitet, etnisk till-
hörighet (gäller ofta minoriteter), kvinnoledda hushåll, sexuell läggning 
(gäller ofta personer med annan sexuell läggning än den heterosexuella), 
 extrem fattig dom, hiv och aids samt graviditet. Gemensamt för utsatta 
grupper kan vara att de saknar representation och reell makt i besluts-
fattande organ och ofta är exkluderade från både informationshämtning 
och spridning. Utsatta grupper har inte bara svårare att undvika katastrofer 
och kris situationer, utan drabbas ofta hårdare av dem och har svårare att 
hantera dess följder. 

MSB bör arbeta aktivt för att belysa dessa gruppers behov, roller och 
önskemål, för att kunna tillhandahålla en insats som når hela befolk-
ningen i det drabbade området. De metoder som används i arbetet med 
genusperspektiv, och som presenteras i denna handbok, kan med fördel 
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användas  för att belysa även andra utsatta gruppers specifika behov. Det 
kan till exempel handla om att säkerställa att man beaktar dessa gruppers 
prioriteringar i insatsplaneringen och inkluderar representanter i aktivi-
teter som MSB anordnar. Det kan också handla om att man vid eventu-
ella byggnationer (såsom basläger och broar) tar hänsyn till sådant som 
framkomlighet för rullstolsburna eller att information om byggnationen 
sprids  genom olika kanaler för att nå en bredare publik. 

Vem kan använda handboken?
Denna handbok riktar sig främst till insatspersonal och projektledare i 
MSB:s internationella insatser. 

Handboken kan dessutom vara användbar för lärare vid internationella  
kurser, MSB:s genusrådgivare och övrig personal som arbetar med inter-
nationella insatser, på huvudkontor såväl som i fält. 

Hur och när kan handboken användas? 
Denna handbok ska fungera som ett konkret verktyg och stöd för att 
 anpassa en insats till olika kvinnors, mäns, flickors och pojkars situation 
och behov i ett insatsområde. De metoder som presenteras kan med fördel 
även användas för att inkludera andra utsatta gruppers behov.

Handboken är relevant för MSB:s olika insatstyper och under en  insats 
samtliga faser: planering, genomförande, rapportering och utvärdering. 
Handbokens struktur är utformad efter en rad frågor, tips och rekom-
mendationer, som kan appliceras på samtliga arbetsområden. Svaren på 
frågorna  kan däremot skilja sig åt beroende på situation och typ av insats. 

Handboken är tänkt att användas som ett slags uppslagsverk. Man ska 
enkelt kunna hitta konkreta och kortfattade råd inom ett särskilt område 
eller inför en specifik insats, utan att behöva läsa boken från pärm till 
pärm. Detta gör att en del information upprepas och återfinns på flera 
ställen.



131 • Varför en jämställdhetshandbok?

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12



14 Handbok i jämställdhet – praktiska råd vid internationella insatser

Att arbeta med ett genusperspektiv innebär inte att man 
själv måste vara genusexpert. Det är en metod för att se hur 
insatsen påverkar kvinnor och män på olika sätt för att göra 
insatserna effektivare och få ett bättre resultat av arbetet.



152 • Att arbeta med ett genusperspektiv

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

2. Att arbeta med ett genusperspektiv 

Att använda ett genusperspektiv i sitt arbete betyder inte att man själv 
måste vara genusexpert. Det är i stället en metod för att analysera hur 
en insats påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar på olika sätt, i syfte 
att göra insatsen effektivare och få ett bättre resultat. Att använda ett 
 genusperspektiv är inte ett separat arbete som enbart ska utföras i speci-
fika genusprojekt, utan ett synsätt som ska finnas med som en integrerad 
del i insatsens alla skeden och arbetsuppgifter. Det behöver inte innebära 
extra arbete, utan är främst ett bredare sätt att analysera och bedöma 
 civilbefolkningens behov och det egna insatsarbetet.

Genusperspektivet ska genomsyra samtliga faser i MSB:s projekt och 
insatser. Det innebär att man redan när insatsens riktlinjer dras upp ska 
identifiera vilka villkor och behov som finns och på vilket sätt dessa skiljer 
sig för kvinnor och män. All planering ska därefter utgå från detta. De mål 
som insatsen har ska svara mot samt tillgodose kvinnors och mäns olika 
behov. Allt arbete under insatsen ska sedan genomföras på ett sätt så att 
både kvinnor och män är delaktiga. 

För att MSB ska kunna utveckla sin internationella verksamhet ska alla 
genomförda insatser utvärderas. Utvärderingen ska bland annat redovisa 
i vilken mån målen har uppnåtts och hur man har lyckats med att inte-
grera ett genusperspektiv. Resultaten från utvärderingarna bör i största 
möjliga mån ligga till grund för planeringen av nya insatser, så att even-
tuella misstag inte upprepas och så att MSB kan replikera framgångsrika 
exempel på genusmedvetet arbete. I utvärderingen kan man ta hjälp av 
relevanta kvinnoorganisationer på plats. 

Genusanalys
Det är av avgörande betydelse att man är medveten om att kvinnors, mäns, 
flickors och pojkars villkor och behov kan skilja sig åt och att man anpassar  
insatsen efter detta. En viktig del av insatsarbetet är därmed att göra en 
genusanalys. Vid en genusanalys undersöker man bland annat relatio-
nerna mellan kvinnor, män, flickor och pojkar samt hur dessa relationer 
påverkar  de olika individernas roll i hemmet och samhället samt deras 
tillgång till och kontroll över resurser och beslutsfattande. Utöver det 



16 Handbok i jämställdhet – praktiska råd vid internationella insatser

innefattar  analysen att undersöka om det finns köns- och åldersupp delad 
statistik, vilken typ av information man får och från vilka samt vilka  faktorer 
i samhället som påverkar kvinnors, mäns, flickors och pojkars  villkor och 
möjligheter att hantera en konflikt- eller katastrofsituation. 

Genusanalysen ska utgöra ett enkelt verktyg och kunna användas 
i många olika situationer och faser av insatsarbetet. Metoden för genus-
analys kan även utvecklas för att inkludera utsatta grupper och möjliga 
diskriminerande faktorer såsom exempelvis sexuell läggning, religion och 
funktionsnedsättning. (Läs mer i stycket ”Grupper som kan vara mer utsatta” 
på sidan 11)

PROjektledARe OcH INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
Gör en genusanalys enligt följande steg:

Sök köns- och åldersindelad information: Sök och efterfråga köns- och åldersindelad information, 
fakta och statistik som har relevans för insatsen. Denna typ av information kan du exempelvis 
hitta hos internationella och lokala kvinnoorganisationer samt hos olika FN-organ (se gärna 
Referenser och instuderingsmaterial på sidan 106 för tips om källor). Det kan vara av avgörande 
betydelse för insatsarbetet att till exempel veta hur många kvinnor, män, flickor och pojkar som 
målgruppen består av och vilka som har drabbats, eller riskerar att drabbas, av en katastrof eller 
konflikt. Om denna typ av information inte finns, försök att själv dela upp den information du 
har efter kön och ålder.

Klargör könsrollerna: Ta reda på hur arbetsfördelningen mellan kvinnor och män ser ut i samhäl-
let. Ofta avslöjar detta hur maktfördelningen ser ut, en faktor som får konsekvenser för kvinnors 
och mäns möjligheter att påverka sin situation i en katastrof eller konflikt. Du kan ha tre typer av 
arbete som utgångspunkt för din analys: arbete i familjen (reproduktivt arbete), avlönat arbete 
(produktivt arbete) samt frivilligt arbete (samhällsrelaterat arbete). 

Klargör könsrelaterade behov: Undersök vilka särskilda behov kvinnor respektive män har, såväl 
före som efter den händelse som inträffat eller riskerar att inträffa. Skilj mellan praktiska och 
strategiska behov. Praktiska behov har ofta med överlevnad att göra, såsom behovet av mat, vat-
ten, vård och skydd. Ett konkret exempel på ett praktiskt behov är hur avståndet till en brunn och 
tillgången på vatten påverkar kvinnors livssituation. De strategiska behoven är mer långsiktiga 
och syftar till att förändra och förbättra människors livssituation och stärka deras mänskliga rättig-
heter. Strategiska behov syftar till att åstadkomma förändrade attityder och att förbättra kvinnors 
och mäns mänskliga rättigheter. Ett konkret exempel på ett strategiskt behov är kvinnors rätt att 
 bestämma över sin egen kropp, som ett sätt att bekämpa spridningen av hiv och aids. 

Förutsäg projektets påverkan på de olika målgrupperna: Använd resultatet av den genomförda 
 genusanalysen när du sätter upp mål för insatsarbetet. Bestäm vilka praktiska eller strategiska 
 behov för kvinnor och män som insatsen ska tillgodose. För att säkerställa att målen uppnås 
behöver  du mäta insatsens effekter på jämställdheten mellan könen och på kvinnors rättigheter. 
Tänk på att de indikatorer du använder ska vara förankrade hos respektive målgrupp och där-
med spegla vad den berörda gruppen anser är viktigt.
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Har du tänkt på detta?
• Vem är det som står för informationen? Vilka är det som formulerar problemen, kvinnor eller 

män? Det är bra att alltid ifrågasätta varifrån informationen kommer. 

• Var informeras det om den planerade insatsen? Kan alla ta sig till ett eventuellt informations-
möte? Hur ser informationen ut, är det bäst att den är skriftlig eller muntlig?

Bra att veta
• Att arbeta med ett genusperspektiv behöver inte innebära mer arbete för dig och du förväntas 

inte bli en genusexpert. Däremot kommer insatsen att bli mer effektiv, framgångsrik och rättvis.

• Situationen i insatslandet och ute på fält kan komma att förändras. Kvinnors och mäns villkor 
och behov kan förändras och därmed även förutsättningarna för insatsarbetet. Genom fort-
löpande kontakt med samtliga målgrupper kan du göra nödvändiga justeringar i insatsarbetet 
för att kunna möta nya eller förändrade behov.

• En insats kan möjliggöra positiva och genusrelaterade sidoaktiviteter som inte ingår i dina 
huvud sakliga arbetsuppgifter eller i insatsens planering. Det kan handla om att du genomför 
utbildningar inom ditt expertområde för kvinnor, män, flickor eller pojkar som inte har haft 
tillgång till den kunskapen. 

• Tid och plats för eventuella informationsmöten för civilbefolkningen måste planeras så att 
även kvinnor har möjlighet att delta. Ibland kan det dessutom vara nödvändigt med separata 
möten för kvinnor respektive män.

Exempel:  
Två tredjedelar av dem som dog i tsunamin var kvinnor
Två tredjedelar av dem som dog i tsunamin år 2004 bestod av kvinnor.   
På grund av lokala och traditionella klädkoder hade kvinnorna svårt att fly 
 eller simma ordentligt. Dessutom kunde många inte simma eftersom de 
 aldrig fått simutbildning. Arbetsfördelningen mellan kvinnor och män inne-
bar att kvinnorna hade ett större ansvar för barnen och därför befann sig 
på mer utsatta platser, exempelvis stranden, till skillnad från många män 
som befann sig ute på havet. 
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Vilken är roll- och ansvarsfördelningen för arbetet med genusperspektiv? 
Chefer på MSB, både i Sverige och i fält, har ett särskilt ansvar att se till att 
insatser genomförs med genusperspektiv. 

Projektledaren ansvarar för att insatspersonalen får det stöd de behöver 
när det gäller genusperspektiv genom utbildning, en orientering i  ämnet 
inför utresa eller stöd från genusrådgivare. Projektledaren ansvarar  dess-
utom för att insatspersonalen beaktar genusperspektivet i samt liga delar 
av projektet. Beroende på insatsen innefattar det även att planera och 
 utforma projektet på ett långsiktigt sätt, att förbereda och genomföra 
 aktiviteter samt att rapportera och utvärdera projektet. 

Insatspersonalen har ansvar för att identifiera genusaspekter och ta 
hänsyn till dessa när de förbereder, genomför och rapporterar sina arbets-
uppgifter. Insatspersonalen har dessutom ett ansvar att söka stöd från 
projektledare och genusrådgivare vid behov. Insatspersonalen ansvarar 
 vidare för att ett genusperspektiv implementeras i det externa insats-
arbetet och i kontakterna med civilbefolkningen. 

Genusrådgivare på MSB: s huvudkontor eller i fält ansvarar för att 
stötta  projektledaren så att denna kan fullfölja sitt ansvar. Stöttningen 
innefattar att ge råd, förmedla kunskap, fungera som bollplank och till-
försäkra att insatsen ligger i linje med MSB:s genusarbete i stort samt att 
löpande och vid behov vara en expertresurs under tiden projektet genom-
förs. Genusrådgivaren kan alltså stötta insatspersonalen inför och löpande  
under en insats eller aktivitet samt vid avrapportering. 

Vad säger MSB:s uppdrag och styrdokument om jämställdhet?
MSB ska på regeringens uppdrag ha beredskap för och genomföra räddnings- 
och katastrofinsatser samt insatser inom civil konflikthantering  och 
katastrof riskreducering. Insatsverksamheten ska följa Sveriges politik  för 
global utveckling (PGU) där jämställdhet i utvecklingssamarbetet är prio-
riterat. Regeringens regleringsbrev till myndigheten framhåller att MSB 
ska arbeta med att implementera FN:s säkerhetsråds resolution 1325, om 
kvinnor, fred och säkerhet, och resolution 1820, om sexuellt våld i kon-
flikter. MSB ska dessutom arbeta i enlighet med den nationella handlings-
plan som regeringen har tagit fram utifrån resolutionerna. Det innebär 
bland annat att all personal på MSB ska arbeta för att stärka alla männis-
kors mänskliga rättigheter – kvinnors, mäns, flickors och pojkars – och 
olika minoriteters rättigheter. 

MSB har även i avtal med olika samarbetsorganisationer, såsom FN:s 
utvecklingsprogram United Nations Development Programme (UNDP), 
klargjort åtaganden utifrån 1325. Detta i enlighet med FN:s styrdokument 
och undertecknade avtal. 
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Även regeringen har ett särskilt intresse av att följa MSB:s arbete med 
genusperspektiv i internationella insatser. MSB har därmed en skyldig-
het att, enligt regleringsbrevet, återrapportera de åtgärder som myndig-
heten vidtagit för att uppfylla intentionerna i FN:s resolution 1325. Detta 
återspeglas också i de slutrapporter som MSB lämnar till regeringen efter 
varje insats.

MSB:s generaldirektör har vidare fastställt att all verksamhet ska genom-
syras av ett genusperspektiv och att detta är ett prioriterat område. Det 
innebär att insatspersonal och projektledare i internationella insatser har 
såväl ett ansvar som en skyldighet att ha kunskap om hur man arbetar med 
ett genusperspektiv och därmed också använda det i sitt dagliga arbete.

Att vara sekonderad eller att arbeta i ett team
All personal vid MSB har ansvar och skyldighet att arbeta med ett genus-
perspektiv. MSB:s mål är att genusperspektivet ska bli en naturlig del av 
arbetet i insatserna och att all personal på internationella avdelningen ska 
betrakta detta som en självklarhet. 

I insatsarbetet är det viktigt att nå hela befolkningen och att se till såväl kvinnors, mäns, 
flickors och pojkars olika behov. MSB:s genusrådgivare kan bistå med information och ge råd.
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Möjligheten att arbeta med genusfrågor kan variera beroende på om man 
arbetar som sekonderad expert till en samarbetsorganisation eller i ett 
MSB-team. Möjligheterna skiljer sig dels när det gäller att kunna vara del-
aktig i och påverka hur förberedelserna ska gå till, dels när det gäller att 
arbeta med genusfrågor under själva insatsen.

När man arbetar i ett team ingår man automatiskt i en större insats, 
vilket innebär en mer sammanhållen planering och förberedelse även när 
det gäller att införa ett genusperspektiv. Det gör att det kan finnas mer 
stöd i projektplaneringen för att arbeta med dessa frågor.

Inför vissa insatser görs ingen rekognoseringsresa. MSB:s projektledare  
och genusrådgivare kan i dessa fall bistå insatspersonalen med lämplig 
 information om kvinnors, mäns, flickors och pojkars situation och behov i 
insatslandet samt ge konkreta råd om hur man kan anpassa arbetet därefter.

Som sekonderad kan det ibland vara svårt att få gehör för vikten av 
att arbeta med genusfrågor – det upplevs inte alltid som ett prioriterat 
om råde. För att säkra att insatsen beaktar kvinnors, mäns, flickors och 
pojkars olika situation och behov är det därför viktigt att ha kunskap om 
den mottagande organisationens prioriteringar. När man möter motstånd 
kan det vara bra att ställa konkreta frågor kring arbetet och komma med 
förslag på hur det kan utföras för att ta hänsyn till både kvinnors och 
mäns situation och behov. Som insatspersonal kan man dessutom få hjälp 
och råd av MSB:s genusrådgivare om hur man kan arbeta med ett genus-
perspektiv. Att nå hela befolkningen och att se till att både kvinnors och 
mäns behov tillgodoses är dock viktigt för alla organisationer som arbetar 
för att uppfylla FN:s resolution 1325. 

Rapporteringen kring uppförandekoden påverkas också av om man 
 arbetar som sekonderad eller i ett team. Som anställd av MSB har insats-
personalen förbundit sig att följa verkets uppförandekod (läs mer om 
uppförandekoden på sidan 112). Som sekonderad är man inte ansvarig 
 enbart mot MSB utan även mot den organisation som är uppdragsgivare  
för insatsen,  och denna kan ha andra värderingar än MSB. Sekonderad 
personal kan dock alltid vända sig till ansvarig projektledare på MSB, om 
det till exempel uppstår problem eller svårigheter som är förknippade 
med genusarbete eller uppförandekod.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

ska redovisa hur FN:s säkerhetsresolution 1325 

(2000) och 1820 (2008) har implementerats i 

 insatsverksamheten samt myndighetens bedöm-

ning av uppnådda resultat. Redovisningen ska 

 inkluderas i den separata årliga rapporten och 

innehålla könsfördelning inom genomförda 

insatser  och beaktandet av den nationella hand-

lingsplanen 2009-2012 för genomförande av 

resolution 1325 (2000). 

Ur Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för  samhällsskydd och 
beredskap. Regeringsbeslut 2010-12-16.
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Under en rekognoseringsresa skaffas information som ska 
användas vid planering och genomförande av själva insat-
sen. Olika grupper av befolkningen har olika villkor, behov 
och förutsättningar att påverka och hantera den situation 
som uppkommit till följd av en konflikt eller katastrof. 
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3. Planering inför insatsen

För att integrera genusperspektivet som en del av insatsen är det viktigt 
att man så tidigt som möjligt, och till och med innan en eventuell rekog-
noseringsresa, för in dessa aspekter i planeringen. Eftersom planeringen 
lägger  grunden för hela insatsen är det av största vikt att genusperspektivet  
finns med i denna fas.

I planeringsfasen är det viktigt att ta reda på hur kvinnors och mäns 
villkor och behov ser ut i insatsområdet, så att man kan anpassa insatsen 
efter det. En viktig del i planeringsarbetet är att göra en genusanalys. Den 
kan bland annat innefatta att ta fram köns- och åldersupp delad statistik, se 
över vilken typ av information man får och om man får information från 
både kvinnor och män, samt undersöka kvinnors och mäns livssituation  
och hur denna påverkar deras möjligheter att hantera en konflikt- eller   
katastrofsituation. (Läs mer om hur man genomför en  genusanalys i 
 avsnittet ”Att arbeta med ett genusperspektiv” på sidan 15.) 

Detta kapitel riktar sig i första hand till projektledaren som planerar 
insatsen, men också till insatspersonalen som en del i deras förberedelser 
inför utresan. Projektledaren har ansvar för att föra in en medvetenhet 
om genusrelaterade frågor redan i planeringen av insatsen. 

Utbildning
MSB vill försäkra sig om att insatserna håller en hög nivå angående arbetet  
med genusperspektiv och 1325 och insatspersonalen deltar därför i en 
introduktionsutbildning som inkluderar hur man beaktar detta i insats-
arbetet. Inför utresa genomförs också insatsspecifika genusbriefings med 
fokus på praktiska råd kopplat till resolution 1325, geografisk kontext, 
uppdraget och samarbetsorganisationen. 

MSB:s chefsutbildning innehåller dessutom information med fokus 
på genus för personer som har en chefsbefattning i fält. Projektledare på 
 Avdelningen för samordning och insats på MSB har i sin tur tillgång till 
kompetensutveckling för att bli bättre på att kunna planera, genomföra 
och utvärdera projekt med ett genusperspektiv. 
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Personal som arbetar med rekrytering till MSB:s insatser har genomgått 
en särskild utbildning i hur man rekryterar jämställt och hur MSB kan, i 
enlighet med resolution 1325, öka andelen kvinnor i internationella upp-
drag. Målet är att alla som arbetar på Avdelningen för samordning och 
insats ska ha genomgått en utbildning för att lättare kunna använda ett 
genusperspektiv i det dagliga arbetet.

Utbildningar och övningar som genomförs inom MSB:s insatser i fält ska 
inkludera ett genusperspektiv även om de inte har genus som huvudtema.

 
PROjektledARe OcH UtBIldARe 

Så här gör du!
• Eftersträva alltid en jämn könsfördelning bland såväl kursdeltagare som föreläsare och  

utbildare. Detta gäller både i utbildningar för MSB:s egen personal och för eventuella  
utbildningar för samarbetsorganisationer och civilbefolkningen i insatslandet. 

• Tänk på att ha en jämn könsfördelning även i gruppövningar. Utnämn i förväg en gruppledare 
och en rapportör, en kvinna och en man. Om nödvändigt, skapa separata grupper för kvinnor 
respektive män.

• Sträva efter att både kvinnor och män får utrymme att tala och att alla åsikter respekteras.  
Var uppmärksam på om härskartekniker används (se sidan 109).

• Reflektera över vilket kursmaterial som du använder och vilka exempel som du tar upp.  
Arbeta gärna utifrån fall, det vill säga med fiktiva, men konkreta scenarier, situationer och 
händelser, som inkluderar både kvinnor och män, barn, vuxna och äldre samt personer  
med funktionsnedsättning och så vidare. Uppmana kursdeltagarna att reflektera över hur 
problemet och lösningen påverkas av om det är kvinnor eller män som är inblandade. 

• Rådfråga gärna MSB:s genusrådgivare när du planerar kursupplägget.

• För aktivt in ett genusperspektiv i kursens olika delar, om den planerade kursen inte innehåller 
en separat del om genusperspektiv relaterat till området. Det gör du genom att visa hur man 
i olika situationer och inom olika arbetsområden ser till att insatsen når alla och tar hänsyn till 
kvinnors och mäns olika behov.

• Begrunda det språk som du använder och vilka bilder som du visar. Använd både ”hon” och 
”han” i exempel. Tänk på att du bidrar till att cementera könsroller om du exempelvis enbart 
visar bilder på kvinnor som offer eller män som aktiva hjälparbetare. 

• Se till att det material som du sammanställer inför insatspersonalens utresa innehåller 
följande information: 

 -  Varför MSB arbetar med ett genusperspektiv och varför det är viktigt.

 -  FN:s säkerhetsråds resolution 1325 och regeringens handlingsplan.

 -  Hur MSB arbetar med ett genusperspektiv.

 - Information om kvinnors, mäns, flickors och pojkars situation i insatslandet.

 -  Hur insatspersonalen kan arbeta med genusperspektiv i sina specifika arbetsuppgifter. 

 -  Eventuell information om samarbetsorganisationens genusarbete. 

 -  MSB:s uppförandekod.
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• Använd denna handbok som ett stöd i utbildningen eller genomgången och som referens- 
material för deltagarna.

Har du tänkt på detta? 
• På vilket sätt kan du se till att ett genusperspektiv finns med hela vägen genom en utbildning? 

• Innehåller utbildningen övningar eller scenarier som rör både kvinnor och män?

Bra att veta 
Det är du som projektledare som har ansvar för att insatspersonalen får genusinformation inför 
en insats. Kontakta MSB:s genusrådgivare om du behöver hjälp med att ta fram information om 
kvinnors och mäns olika villkor och behov. 

 INSAtSPeRSONAl 

könsmedveten pedagogik (Bengtsson, Nilsson ”Genus i undervisningen” (2007),  
reviderad av MSB)
• Variera din undervisning så att den tillgodoser olika deltagares inlärningsstilar. 

• Använd exempel i din undervisning som både kvinnor och män kan relatera till.

• Se över dina former för gruppövningar och ha anonyma men könsspecifika utvärderingar om 
möjligt. 

• Var observant på hur makt utövas i föreläsningssalen. 

• Ge kvinnliga deltagare utrymme.

Läs mer om utbildning och övning på sidan 98. 

Så här gör du!
• Passa på att ställa frågor till projektledaren eller genusrådgivaren under informationsträffen 

inför utresa. De kan ge dig tips på var du kan hitta information om kvinnors och mäns olika 
villkor och behov på plats. 

• Som insatschef bör du etablera kontakt med MSB:s genusrådgivare för att regelbundet  
kunna stämma av genusrelaterad information under insatsens gång.

• Undersök om det finns några praktiska problem för kvinnor att delta och arbeta för att hitta 
lösningar på dessa om du planerar en utbildning eller övning som involverar civilbefolkningen 
eller en samarbetsorganisation under insatsen.

• Poängtera att du vill att kvinnor ska delta när du sprider information om utbildningen. Du 
kan också försöka öka rekryteringsbasen genom att kontakta organisationer och nätverk för 
kvinnor. Undersök om det behövs separata utbildningstillfällen för kvinnor och män och vad du 
kan göra för att få fler kvinnor att delta. 

• Förlägg utbildningen till en tid och plats så att både kvinnor och män har möjlighet att delta. 
Det kan till exempel handla om att kvinnor ska kunna ta sig till och från utbildningen medan 
det är ljust ute och att utbildningen inte krockar med matlagningstider. Det kan också handla 
om att det finns separata toaletter för kvinnor och män, eventuella omklädningsrum samt 
säkra transportmöjligheter för deltagarna.
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Exempel:  
Prova att gå i någon annans skor
I introduktionsutbildningen för personal till ett flyktingläger som MSB utveck-
lat tillsammans med tyska Technisches Hilfswerk ingick det en övning för att 
insatspersonalen skulle bli mer medvetna om sina egna normer och fördomar. 
Deltagarna fick varsin roll som beskrev ålder, kön, etnicitet, sexualitet eller 
andra faktorer som påverkar ens livssituation och hur man hanterar och blir 
behandlad i en katastrof. Sen fick deltagarna tänka sig in i hur de i sin nya 
roll reagerar i olika situationer. Deltagarna tyckte att övningen var en ögon-
öppnare och visade på att de ofta utgår från en samhällsnorm eller sig själva 
när de tänker sig in i andra människors situation. Många utgick ifrån att 
deras karaktär var vit, man och heterosexuell om de inte fick information om 
motsatsen. Övningen visade också hur människorna som skulle bo i flykting-
lägret kunde ha olika syn på säkerhet och sina chanser att göra sina röster 
hörda, beroende på om de exempelvis var kvinnor, män, flickor eller pojkar. 

Rekognoseringsresa
Under rekognoseringsresan läggs grunden för en insats. Därför är det vik-
tigt att inhämta information som kan användas vid planering och genom-
förande av själva insatsen. 

För att insatsarbetet ska bli effektivt och smidigt att genomföra är det 
nödvändigt att få information om både kvinnors och mäns villkor och 

Om man enbart pratar med män, eller enbart med kvinnor, riskerar man att förlora värdefull 
information i planeringen och utformandet av insatsen
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 behov. Olika grupper av befolkningen har olika villkor, behov och förut-
sättningar att påverka och hantera den situation som uppkommit till följd 
av en konflikt eller katastrof. Därför behövs en genusanalys. En genus-
analys innefattar bland annat att man tar reda på om det finns köns- och 
åldersuppdelad statistik, att man ser över vilka man får information från 
och vilka faktorer i samhället som påverkar kvinnors och mäns situation 
och möjligheter att hantera en konflikt- eller katastrofsituation. (Läs mer 
om hur du kan genomföra en genusanalys i avsnittet ”Att arbeta med ett 
genusperspektiv” på sidan 15.) 

För att till exempel insatser som berör infrastruktur, transport och 
logistik ska bli framgångsrika är det en förutsättning att känna till hur 
kvinnor och män reser och varför de reser på olika sätt. Om man enbart 
pratar med män, eller enbart med kvinnor, riskerar man att förlora värde-
full information när man planerar och utformar insatsen (se broexemplet 
i början av boken). 

Det kan krävas lite extra arbete för att ta reda på kvinnors särskilda 
behov eftersom de formella kanalerna – institutioner, organisationer och 
myndigheter – i många fall representeras av män. Därför kan det vara 
bra att inför en insats veta hur man kommer i kontakt med kvinnor för 
informations utbyte. 

FöR dIG SOM ÅkeR PÅ RekOGNOSeRINGSReSA

Så här gör du!
• Be MSB:s genusrådgivare om kontaktuppgifter till lokala kvinnoorganisationer. 

• Inkludera både kvinnor och män i det insatsteam som ska genomföra rekognoseringsresan. 
Tänk på att i vissa regioner eller specifika situationer är samkönade möten, det vill säga mellan 
enbart kvinnor eller enbart män, vanligast eller värdefulla. 

• Kontakta MSB:s samarbetsorganisationer och FN på plats och ta reda på vilka kontakter de  
har med lokala kvinnoorganisationer.

• Planera kontakten med olika kvinnoorganisationer redan före avresan. Om möjligt, sätt upp 
en tid för ett möte innan du åker.

• Presentera projektet för kvinnoorganisationerna och be dem att ge sina synpunkter. De har 
ofta bra information om kvinnors situation och behov i landet. 

• Bestäm på förhand hur du och dina kollegor ska lyfta fram genusperspektivet i möten med 
andra aktörer. Diskutera hur ni ska ta upp era synpunkter och önskemål och kom överens om 
vem som ska säga vad och när.

• Sätt dig in i basfakta om landet eller området, till exempel läskunnighet, hälsa, social och 
ekonomisk ställning hos kvinnor, män, flickor och pojkar samt information om utsatta grupper. 
Kontrollera om det finns specifika uppgifter om kvinnor och män. 

• Ställ frågor! För att se till att den planerade insatsen kommer både kvinnor och män till nytta, 
måste du analysera såväl kvinnors som mäns villkor och behov. När du träffar representanter 
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för såväl kvinnoorganisationer som andra grupper och lokala partner, kan du förbereda dig 
med till exempel följande frågor:

 - Hur påverkas kvinnor, män, flickor och pojkar av konflikten eller katastrofen?

 - Kan vi anställa kvinnor och i vilka yrken? Vem säger att det är möjligt eller inte?  
Vilka skäl anges?

 - Finns det vissa poster eller tjänster som kan innebära en direkt fara för en kvinna?  
Går det att motverka?

 - Finns det vissa poster eller tjänster som kan innebära en direkt fara för en man?  
Går det att motverka?

 - Vem utför betalt respektive obetalt arbete i civilbefolkningen?

 - På vilka platser träffas kvinnor respektive män och varför?

 - Vilka särskilda önskemål och behov har kvinnor respektive män till följd av det  
som inträffat eller riskerar att inträffa? Skiljer de sig åt?

 - Vilka personer och grupper får agera talespersoner för civilbefolkningen? Vad får  
detta för följder för vems rättigheter som tillgodoses och vilka beslut som fattas?

 - Vilka gruppidentiteter finns när det gäller sådant som etnicitet, religion, språk och kultur, och 
hur påverkar det möjligheten att vara med och fatta beslut och delta i samhällslivet?

 - Vilka grupper är marginaliserade och diskriminerade? Varför?

 - Vilka informations- och möteskanaler finns mellan olika grupper i samhället? 

 - Hur kan vi arbeta för att nå olika grupper i samhället? 

 - Vilka är de vanligaste brotten mot kvinnors respektive mäns mänskliga rättigheter i området? 
Skiljer de sig åt? Är det sexuella och könsrelaterade våldet mot kvinnor utbrett, och i så fall 
både i hemmet och i samhället? Vilka konsekvenser får detta för uppdraget?

Visar statistik och information (som är relevant för planeringen av insatsen) stora skillnader  
mellan könen: Varför ser det ut som det gör och kommer dessa skillnader att få konsekvenser 
för genomförandet av insatsen?

Har du tänkt på detta?
• Har du fått en klar bild av kvinnors och mäns olika situation i landet? Hur har de påverkats av 

det som har inträffat eller riskerar att inträffa?

• Kan du redan nu identifiera hur insatsarbetet kan komma att påverka kvinnor och män i insats-
landet?

• Vilka grupper, organisationer och personer på plats kontaktar du för att inhämta information 
inför uppdraget? Finns det några du väljer att inte kontakta och i så fall vilka och varför? 

• Hur representativa är dina lokala kontaktpersoner för befolkningen? Hur säkerställer du att 
du får information om olika grupper i samhället som berörs av insatsen? Hur kan du komma i 
kontakt med marginaliserade grupper för att ta reda på deras behov? 

• Finns det kvinnoorganisationer i insatslandet och planerar du att kontakta dessa? 

• Vem eller vilka grupper, på plats i insatslandet, är det som har formulerat probleme n eller 
behoven för insatsen? Kan det finnas fler aspekter att beakta i planeringen?



293 • Planering inför insatsen

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

Bra att veta
• För att säkerställa att en insats tar hänsyn till alla gruppers behov behöver du tänka på hur och 

från vem du får information om situationen i landet eller platsen där insatsen ska genomföras. 
Det råder ofta brist på köns- och åldersuppdelad statistik och information, därför kan det 
ibland krävas en extra ansträngning för att planeringen av insatsen ska bli fullständig.

• Det finns ofta mycket kunskap som inte alltid är nedskriven eller dokumenterad. Ofta har 
lokala kvinnogrupper och internationella organisationer som arbetar med kvinnors rättig- 
heter större tillgång till fördjupad information om människors livsvillkor och situation, än  
den formella information du kan få hos de officiella källorna.

• Det är projektledaren som har ansvaret för att insatsens slutrapport innehåller ett genus-
perspektiv. Kontakta MSB:s genusrådgivare om du som projektledare behöver få information 
om hur du redan i planerings- och rekognoseringsfasen ska göra för att utgå från kvinnors och 
mäns olika villkor och behov.

Exempel:  
Kvinnlig personal kan hjälpa drabbade kvinnor 
Jordbävningen i Pakistan 2005 ledde till fler dödsoffer och skadade bland 
kvinnor än bland män, eftersom det i huvudsak var kvinnor som befann 
sig hemma och inomhus när jordbävningen inträffade. De första rappor-
terna redovisade dock inte detta, trots att det var något som de flesta visste.  
I Pakistan är det ofta inte accepterat med kontakt och beröring mellan 
kvinnor  och män som inte känner varandra. Det gör att manlig insatsperso-
nal kan ha problem med att rädda kvinnor ur rasmassor. Att ha kvinnlig insats-
personal på plats är därför ett sätt att säkerställa att drabbade kvinnor får 
den hjälp de behöver. Genom att i ett tidigt skede ställa frågor om kvinnors  
och mäns situation, relationer och behov, kan insatsen planeras utifrån den-
na kunskap redan från början
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Stöd från den egna organisationen 
Det finns mycket information och kunskap om att arbeta med genus-
perspektiv i MSB:s organisation, bland annat genom de utbildningar som 
MSB erbjuder.

Det är viktigt att projektledaren och insatspersonalen tillgodogör sig 
denna information så att de har en gemensam grund att stå på när det gäller 
att arbeta med ett genusperspektiv i insatsområdet.

PROjektledARe

Så här gör du!
• Utbilda dig! Genusrådgivaren kan skräddarsy och tillhandahålla utbildningar för projektledare, 

insatspersonal och andra som har behov. 

• Ta reda på om insatspersonalen har några specifika behov eller önskemål inför utresan. 
Genom den kunskap om situationen som du skaffar dig under planeringsfasen kan du kanske 
förutse att kvinnor och män kan komma att ha olika behov på plats, när det gäller sådant som 
utrustning, säkerhet och mandat. 

Bra att veta
Inför utresan bör du som projektledare ta fram landspecifik information om kvinnors och mäns 
situation i landet, som insatspersonalen kan ta med sig. Du kan få stöd av MSB:s genusrådgivare 
att hitta relevant information för att planera och utforma insatsen.

INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• Se till att du från projektledaren får landspecifik information om kvinnors och mäns situation i 

landet. 

• Kontakta genusrådgivaren om du behöver ytterligare information eller stöd för att arbeta 
utifrån ett genusperspektiv.

• Utbilda dig! MSB kan erbjuda utbildningar inom hur man arbetar med genusperspektiv.
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Samarbetsorganisationer och andra organisationer på plats
I kontakt med en samarbetsorganisation kan man på olika sätt föra in ett 
genusperspektiv i insatsarbetet. Exempel på en samarbetsorganisation kan 
vara den organisation som har beställt insatsen eller andra organisationer  
som arbetar på plats. MSB har i avtal med vissa andra organisationer,  
såsom UNDP, skrivit in att MSB ska integrera ett genusperspektiv i sina 
insatser och beakta FN:s resolution 1325. Samtliga FN-organ och EU mis-
sioner har dessutom en skyldighet att arbeta efter resolution 1325 och 
många har egna riktlinjer och policydokument som rör detta.  

PROjektledARe

Så här gör du!
• Ställ konkreta frågor till andra organisationer på plats: 

 - Finns det några hinder att anställa kvinnor eller män på plats?

 - Har ni undersökt om de kvinnor som berörs av insatsen har några särskilda behov?  
Finns det redan ett sådant underlag som går att använda? Har män några särskilda behov?

 - Behövs det några speciella åtgärder för att komma i kontakt med kvinnor respektive män i 
insatslandet? 

• Integrera ett genusperspektiv i det samarbete du har med andra organisationer genom att 
berätta vad ett genusperspektiv konkret innebär för den faktiska verksamheten. Ett exempel 
på detta kan vara följande: Vi behöver både kvinnliga och manliga kontaktpersoner för att 
informationsarbetet ska bli effektivt, och innan vi genomför beslutet behöver vi kontakta en 
lokal kvinnoorganisation för att se hur det påverkar kvinnornas situation.

Har du tänkt på detta?
• På vilket sätt påverkar samarbetspartnerns könsfördelning bland personalen dina möjligheter 

att öka kvinnors deltagande i insatsarbetet?

• Har samarbetspartnern någon policy eller strategi för genusarbete som du kan ha nytta av i 
ert gemensamma arbete?

INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• Efterfråga riktlinjer eller strategier för genusfrågor i dina kontakter med olika samarbets-

organisationer.

• Visa vad ett genusperspektiv innebär rent konkret i olika situationer genom att poängtera  
och ställa frågor, som till exempel: 

 - Har ni undersökt om de kvinnor som berörs av insatsen har några särskilda behov?  
Har män några särskilda behov?

 - Vilka har ni kontaktat för att få en bild av hur kvinnors respektive mäns villkor och  
behov ser ut? 

 - Innan ni genomför beslutet kanske ni ska kontakta en lokal kvinnoorganisation för att se hur 
det påverkar kvinnornas situation?

 - Om ni bara har lokalanställda män, finns det några hinder att anställa kvinnor på plats?
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Exempel:  
Projektledare ifrågasatte argument mot att anställa en 
kvinnlig logistiker
En projektledare berättar om rekryteringen av en logistiker till Darfur i 
 Sudan: ”Chefen för den organisation som vi samarbetade med opponerade 
sig när vi ville skicka en kvinnlig logistiker till ett uppdrag i Darfur i Sudan. 
Han sa att det var av säkerhetsskäl och att det rådde utegångsförbud. När 
jag påpekade att det ju gäller både för den kvinnliga och manliga insats-
personalen, sa han att teamets medlemmar måste ha militär bakgrund, så 
det gick ändå inte att skicka ner henne. Det argumentet föll också eftersom 
den kvinnliga logistikern hade det. Senare, med facit i hand, tillstod chefen 
att det fungerade väldigt bra med den kvinnliga logistikern, som var mycket 
kompetent.”

I kontakten med samarbetspartners kan man på olika sätt föra in ett genusperspektiv i 
insatsarbetet.
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Rekrytering 
MSB strävar efter en jämn könsfördelning bland insatspersonalen. I prak-
tiken betyder det att minst 40 procent av insatspersonalen ska vara av 
det underrepresenterade könet i olika yrkeskategorier och befattningar  
(enligt förarbeten till jämställdhetslagen). MSB har en skyldighet att 
 eftersträva detta för att hitta den mest kompetenta personalen och aktivt 
ta bort möjliga diskriminerande hinder för kvinnor. Detta är inte bara 
viktigt ur rättvise- och demokratisynpunkt, utan även för att leva upp 
till de lagar, konventioner och resolutioner som Sverige förbundit sig att 
följa. Eftersom män hittills har varit överrepresenterade i MSB:s insatser 
arbetar MSB aktivt med att söka efter och rekrytera kvinnor med relevant 
kunskap och kompetens till olika yrken och befattningar. 

Målet för MSB:s alla insatser är att nå alla berörda personer, såsom 
kvinnor, män, flickor och pojkar, äldre och minoriteter. Att kvinnor ingår  
i MSB:s insatsteam är ofta en förutsättning för att också kunna involvera  
kvinnor i det lokala insatsarbetet. Kvinnlig insatspersonal ökar alltså 
möjlig heten att på ett så effektivt sätt kunna genomföra en insats så att 
den når så många människor som möjligt. Dessutom har kvinnlig insats-
personal i vissa fall betydligt större möjlighet att ha kontakt med kvinnor 
i lokalbefolkningen, eftersom det i vissa länder inte är socialt accepterat 
att kvinnor och män som inte känner varandra har kontakt. 

PROjektledARe

Så här gör du!
• Se över vilken kunskap och erfarenhet som behövs för att genomföra insatsen på bästa sätt. 

Rekrytera utifrån dessa kompetensprofiler.

• Identifiera alternativa kanaler för rekrytering för att försöka hitta fler kvinnor till befattningar 
som traditionellt betraktas som manliga yrken.

• Se över innehållet i olika annonser och i vilka sammanhang de förekommer. Se till att annon-
serna talar till kvinnor som kan vara intresserade av att söka ett arbete, i synnerhet inom tradi-
tionellt manliga yrken. Vilka kompetensprofiler eftersöks? Vilka anställningsvillkor gäller som 
kan vara betydelsefulla för kvinnliga sökanden? Välj kompletterande annonserings kanaler, till 
exempel tidningar och tidskrifter som riktar sig till kvinnor.

• Fundera över argument som ”det här passar inte för kvinnor”, ”jag har inget emot att anställa 
kvinnor, men det här är för tungt, en kvinna klarar helt enkelt inte att utföra det här jobbet” 
och ”i den här kulturen kan inte kvinnor jobba med detta”. Stämmer detta? Är fysisk styrka den 
avgörande egenskapen för att klara av det specifika uppdraget eller finns det andra meriter 
och egenskaper som är minst lika viktiga? 
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Har du tänkt på detta?
• Finns det kompetenser som man traditionellt inte tänker på, men som kan vara meriterande 

för tjänsten i fråga? Ofta fokuserar man till exempel på fysisk styrka för vissa arbeten, när 
det kanske finns andra kvalifikationer (såsom språkkunskaper, genusexpertis, kunskaper 
om regionen eller interkulturell kommunikation) som är minst lika viktiga, eller till och med 
viktigare, för att kunna utföra arbetet.

• Hur är sammansättningen i teamet när det gäller antalet kvinnor och män? Hur kan detta 
komma att påverka teamets arbete? 

• Hur är relationen och kontakterna mellan kvinnor och män i insatslandet? Påverkar detta 
sammansättningen i teamet eller rekryteringen av sekonderad insatspersonal när det gäller 
kvinnor och män? Om det inte är tillåtet med fysisk beröring mellan könen är det till exempel 
nödvändigt att ha både kvinnlig och manlig insatspersonal vid ett sök- och räddningsuppdrag.

• Vilka ansvarsområden och befogenheter har kvinnorna respektive männen i teamet eller 
bland den sekonderade insatspersonalen? Sträva gärna efter att anställa kvinnor till traditio-
nellt mansdominerade yrkesområden och vice versa. 

Sök- och räddningsutbildning av kvinnor i Tadzjikistan.
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Exempel:  
Kvinnliga förebilder behövs 
I samband med ett sök- och räddningsprojekt i Tadzjikistan under 2010 för-
de MSB en dialog med samarbetsorganisationer för att öka andelen kvinnor 
på sök- och räddningsutbildningarna. Organisationerna framhöll att det i 
vissa delar av landet var svårt för kvinnor att kombinera arbete utanför 
hemmet med de traditionella föreställningar och förväntningar som fanns 
på kvinnor, såsom att ansvara för hushåll och barnuppfostran. 

De tadzjikiska parterna framförde dock att det gick att öka andelen 
kvinnor inom sök- och räddningsprojektet genom att anordna separata 
 rekryterings- och utbildningstillfällen för kvinnor och män. De menade även 
att det skulle underlätta om rekryterade kvinnor skrev på ett avtal eller fick 
ett informationspapper som förklarade deras arbete i sök- och räddnings-
projektet, som de kunde visa för familjen. De menade att liknande  avtal 
hade använts på andra mansdominerade arbetsplatser, såsom polisen och 
militären.  Det underlättade när kvinnor behövde arbeta efter vanlig kontors-
tid, vilket var nödvändigt för sök- och räddningsteamen. 

Samarbetsorganisationer efterfrågade också kvinnliga förebilder inom 
sök- och räddning. MSB filmade därför slutövningen på projektet och gjorde 
intervjuer med de kvinnliga sök- och räddningsarbetarna. Filmen kunde sen 
användas för rekrytering i landet. 

Exempel:  
Förutfattad mening kom på skam
En kvinnlig projektledare berättar: ”Jag klev in ett rum med ett tjugotal högt 
uppsatta afrikanska militärer. Från svensk sida trodde vi inte att de skulle 
 respektera mig eftersom jag är tjej, ung, blond och ganska kort, men det gjorde 
de – trots att det var en krock på alla nivåer. Ibland utgår vi från att det är på ett 
visst sätt i ett land eller i en kultur, utan att egentligen veta hur det förhåller sig.”

Utrustning
Att insatspersonalen från MSB har rätt utrustning med sig för en insats 
spelar stor roll. Det är dessutom viktigt att all utrustning är anpassad så 
att både kvinnor och män kan använda den. Det gäller funktion och säker-
het, men också vad som är socialt accepterat och lämpligt i insatslandet. 
Det kan exempelvis handla om passform på kläder och skor, att ha både 
herr- och damstorlekar och att tillhandahålla tunna långärmade tröjor i 
damstorlekar vid resor till länder där det inte anses lämpligt för kvinnor 
att ha kortärmat.
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PROjektledARe

Så här gör du!
• Se till att alla kläder och skor finns i storlekar och modeller som passar både kvinnor och män.

• Ta reda på hur det är lämpligt att klä sig för kvinnor respektive män i insatslandet. Det kanske 
finns behov av specifik utrustning, som till exempel sjalar till den kvinnliga insatspersonalen 
för att de ska kunna täcka sitt hår vid behov.

Bra att veta
• Det kan finnas kläder för kvinnor respektive män som är olämpliga i vissa länder. Ett exempel 

är shorts, som på en del platser betraktas som barnkläder och som varken vuxna kvinnor eller 
män bör bära. Ett annat exempel är att det kan vara olämpligt att gå barfota eller med bara 
axlar. 

INSAtSPeRSONAl

Har du tänkt på detta? 
• På vissa platser kan det vara väldigt svårt att hitta mensskydd (bindor och tamponger)  

av den typ vi använder i Sverige. Ta därför med dig detta hemifrån.

Bra att veta!
• I vissa länder kan det finnas kläder som är olämpliga för kvinnor eller män. På en del platser 

betraktar man till exempel shorts som barnkläder. Det kan också vara olämpligt att gå barfota 
eller med bara axlar.

Planera för säkerhet
När insatsen planeras är det viktigt att analysera och bedöma säkerhets-
situationen för den egna insatspersonalen. Särskilda förberedelser kan 
behövas för att säkra personalens säkerhet. Ibland är riskerna olika för 
kvinnor och män. Detta kan få konsekvenser för vilka säkerhetsåtgärder 
man behöver genomföra.

Det är också viktigt att tänka igenom hur insatsen kan påverka civil-
befolkningens säkerhet. 
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PROjektledARe

Så här gör du!
• Ta reda på om det finns olika hot mot kvinnor och män. Tänk igenom olika aspekter, såsom  

hur brottsligheten ser ut i området och om personalens bostad ligger långt från arbetsplatsen. 
Anpassa planeringen efter denna säkerhetsanalys, till exempel när det gäller placering av 
bostäder och val av utrustning. Tänk på att kvinnor i högre utsträckning än män riskerar att 
utsättas för sexuellt våld. 

• Hitta lösningar för en så säker situation som möjligt, för både kvinnor och män. Det kan 
handla om enkla lösningar, som till exempel att ordna med säker transport mellan bostad och 
arbete. 

• Sök stöd hos de sakkunniga inom säkerhetsfrågor på Avdelningen för samordning och insats 
på MSB.

Har du tänkt på detta? 
• Kan säkerhetsaspekterna vara olika för den kvinnliga och manliga insatspersonalen? Vilka 

preventiva förberedelser kan göras för att stärka den egna personalens säkerhet? 

• Kan säkerhetsaspekterna vara olika för den kvinnliga och manliga civilbefolkningen? Vilka 
preventiva förberedelser kan göras för att stärka såväl kvinnors som mäns säkerhet?

 

INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• Ta del av den säkerhetsbedömning som har gjorts i området för insatsen. Ta reda på om 

säker heten kan komma att se olika ut för den kvinnliga och manliga insatspersonalen och vilka 
åtgärder som har tagit för att stärka personalens säkerhet.

• Kontakta gärna de sakkunniga inom säkerhetsfrågor på MSB:s avdelning för samordning och 
insats för att få stöd när du förbereder dig inför ditt uppdrag.

• Håll dig uppdaterad om säkerhetsläget under en pågående insats. Detta är vars och ens 
ansvar. Säkerhetsläget kan ha förändrats sedan det att en insats planerades och fram till dessa 
att det är dags att genomföra den. Informera projektledaren om säkerhetsläget förändras.

Exempel:  
Lokalanställd kvinna anklagad för prostitution  
En manlig logistiker berättar: ”Jag jobbade själv med en kvinnlig lokalan-
ställd på en flygplats i Darfur i Sudan. Hon fick det svårt eftersom det inte 
sågs med blida ögon från omgivningen att hon jobbade med främmande 
män, mig själv och en lokalanställd man. Plötsligt hämtades hon av polis 
och fördes till polishuset för förhör. Hon anklagades för prostitution. Till-
sammans med flygplatschefen åkte jag till polishuset, där vi förklarade hur 
hennes arbete såg ut och vad det bestod av. Till slut fick vi ut henne, och 
militärerna som hade anklagat henne för prostitution förflyttades. Kanske 
hade det inte hänt om det hade funnits fler kvinnor som arbetade med oss.”
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MSB:s uppförandekod förbinder all personal att följa de 
etiska regler som MSB har satt upp. Utgångspunkten för 
dessa regler är tanken om alla människors lika värde 
oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, politisk 
åskådning, eller funktionshinder. 
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4. MSB:s uppförandekod

MSB har en uppförandekod som gäller för all personal som deltar i myn-
dighetens internationella insatser. Uppförandekoden ingår som en del av 
 anställningskontraktet och förbinder all personal att följa de etiska regler 
som MSB har satt upp. Uppförandekoden är framtagen av en arbetsgrupp 
med representanter från bland annat Sida, Utrikesdepartementet och 
svenska Röda korset. Den representerar således ett gemensamt synsätt för 
svenska internationella insatser. Andra organisationer, till exempel olika 
FN-organ, har egna uppförandekoder med liknande innehåll. 

Utgångspunkten för de etiska reglerna är alla människors lika värde,  
oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, politisk åskådning  eller 
funktionsnedsättning. Flera av dessa regler återfinns i svensk lag och i 
 internationella konventioner. 

All insatspersonal får en genomgång av uppförandekoden som en del i 
briefingen före en insats. All insatspersonal måste även läsa igenom, reflek-
tera över och därefter signera uppförandekoden innan avresa vid en insats, 
som ett kontrakt på de etiska regler som gäller under insatsen. Även intro-
duktionsutbildningen innehåller en genomgång av uppförandekoden.

MSB har nolltolerans när det gäller överträdelser av uppförandekoden. 
Det innebär att man kan bli hemskickad om man bryter mot koden. MSB 
utreder dessutom alla eventuella överträdelser. En utredning kan leda till 
att man stryks ur personalpoolen och inte får åka ut för MSB i fält igen  eller 
arbeta på MSB:s huvudkontor i Sverige. 

MSB:s uppförandekod omfattar många olika situationer och aspekter. 
Denna handbok behandlar dock enbart aspekter som är relaterade till genus.

MSB:s uppförandekod finns i sin helhet på sidan 112. Uppförandekoden 
kan komma att uppdateras. Den senaste versionen finns på www.msb.se.

Insatspersonalens uppförande 
Det kan vara bra att tänka på att insatspersonalen är gäster i det land 
där uppdraget genomförs. Därför är det viktigt att visa respekt för lokala 
lagar,  förordningar och normer i insatslandet, så länge de inte strider mot 
de mänskliga rättigheterna och internationella konventioner. Likaså har 
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insatspersonalen ett ansvar för att inte själva bryta mot de mänskliga rättig-
heterna. Det är också viktigt att vara medveten om att man som utsänd ofta 
hamnar i en maktposition i förhållande till befolkningen i insatslandet. 

Det är naturligtvis oacceptabelt att personal i internationella insat-
ser  begår övergrepp mot den befolkning som den ska hjälpa. Den svenska 
 regeringen prioriterar sedan länge bekämpningen av prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Detta arbete är viktigt för att stärka  
kvinnors och flickors position i samhället och för att bidra till jämställd-
het mellan kvinnor och män, både på nationell och på internationell nivå. 
Jämställdhet kan inte uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvin-
nor och barn.

PROjektledARe

Så här gör du! 
• Se till att insatspersonalen får en genomgång av uppförandekoden före utresan. Genom-

gången ska innehålla en diskussion om vad de olika punkterna betyder, så att inga indivi-
duella tolkningar kan uppstå under insatsen.

• Diskutera med insatspersonalen hur de ser på uppförandekoden och om de har förslag på 
hur de kan hålla diskussionen levande under insatsen. Väl på plats kan man till exempel 
diskutera den igen och vad den innebär i den kontexten. 

• Avsätt tid till att prata med insatspersonalen om vad det innebär att bryta mot uppförande- 
koden och hur man ska göra för att uppmuntra alla i teamet och andra samarbetsorganisa-
tioner att leva efter den.

• Prata enskilt med insatschefen om hur hon eller han förhåller sig till uppförandekoden och 
om någon bryter mot den, och berätta att du finns som stöd om det behövs.

• Uppmuntra insatspersonalen att rapportera om överträdelser av uppförandekoden. Berätta 
vad som gäller: I första hand ska personen i fråga uppmuntras att själv rapportera det 
inträffade. Om personen inte rapporterar det själv ansvarar övrig insatspersonal för att tala 
med insatschefen, som i sin tur har skyldighet att rapportera till projektledaren. Jargonger 
som ”detta håller vi inom teamet” får inte förekomma.

Har du tänkt på detta?
• Kan du på något sätt uppmuntra insatspersonalen att fortsätta reflektera över och  

diskutera innebörden av uppförandekoden under insatsen? 

Bra att veta
• Du har ett ansvar för att insatsteamet, insatschefen och övrig insatspersonal förstår och 

arbetar för att följa uppförandekoden. Detta gäller också i samband med händelser som till 
exempel resulterar i att kvinnors rättigheter begränsas eller kränks. Uppmuntra insats-
personalen att diskutera koden i konkreta situationer: Är det exempelvis okej för teamet 
att bo på ett hotell där ni vet att det förekommer prostitution? 

• Köp av sexuella tjänster är förbjudet enligt svensk lag. Denna lagstiftning gäller också 
personal som ingår i utlandsstyrkor. All insatspersonal vid MSB har inför sin utlandstjänst-
göring skrivit under uppförandekoden om att inte förmedla eller köpa sexuella tjänster. 
Därigenom har man också förbundit sig att inte dölja om någon annan bryter mot koden. 
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• Diskutera med insatspersonalen vad det kan innebära att befinna sig i en maktposition i 
förhållande till civilbefolkningen – lokalt anställda eller personer som har till uppgift att 
hjälpa. Det kan handla om allt ifrån att insatspersonalen anser att de befinner sig högre 
i hierarkin till att de har ett försprång när det gäller levnadsstandard och möjligheten att 
lämna katastrofsituationen bakom sig vid avslutat uppdrag. 

Exempel:  
Filmvisning och gemensam handling mot köp av sexuella tjänster 
Människohandel och trafficking har varit och är ett stort problem i Kosovo. 
Därför visade en svensk bataljonschef filmen Lilja 4-ever, som handlar om 
trafficking, för sitt förband. Efter filmen diskuterade de frågan om männis-
kohandel och vilka attityder som kan finnas bland de internationellt utsän-
da. För att förhindra att internationell personal gick till bordeller bestämde 
sig teamet för att ta reda på vilka som gick dit. De skrev upp alla namn och 
rapporterade sedan vidare till respektive chef. På så vis försvårade de för 
den internationella personalen att gå till bordeller och därigenom bidra till 
människohandel. 

INSAtSPeRSONAl

Så här gör du! 
• Följ gällande lagar och regler! Under din utlandstjänstgöring ska du följa internationella kon-

ventioner och MSB:s uppförandekod (samt regelverket hos andra huvudmän för uppdraget). 
Dessutom är svensk lag vägledande även när du befinner dig utomlands. Du ska även följa 
lokala lagar och förordningar så länge dessa inte strider mot internationella konventioner och 
de mänskliga rättigheterna.

• Diskutera uppförandekoden i olika situationer. Är det till exempel okej att ni bor på ett hotell 
där ni misstänker att det förekommer prostitution?

• Tänk på vilken typ av ställen du besöker när du är ledig och går ut för att äta eller för att besöka 
en lokal bar. Hela tiden under en insats representerar du MSB, även om du vid vissa tider 
på dygnet inte utför arbetsuppgifter. Det innebär att du också representerar de värden som 
myndigheten står för. Om det finns tecken på att det pågår prostitution på en bar du valt att gå 
till, välj ett annat ställe.

• Uppmana personer som ingår i teamet, och som du vet har köpt sexuella tjänster eller besökt 
en porr- eller stripteaseklubb, att själv rapportera detta till insatschefen. Om personen i fråga 
inte gör det själv ska du berätta för insatschefen om det inträffade.

• Berätta för din chef om du stöter på personal från andra organisationer som till exempel besöker 
en bordellverksamhet eller som har sexuella relationer med personer i civilbefolkningen.

• Tänk på vilka signaler du sänder ut, till exempel genom var du bor, var du parkerar din bil eller 
vilka barer du besöker även under din lediga tid.

• Tänk på att du som utsänd insatspersonal representerar en svensk myndighet och därmed de 
värderingar Sverige främjar. 
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Bra att veta 
• Som personal i en internationell insats blir du automatiskt en person med makt, vilket gör att 

människor kan uppleva sig beroende av dig. Oavsett om de verkligen är i beroendeställning 
eller endast upplever sig vara det, får du aldrig utnyttja din maktposition.

• Uppförandekoden är en del av ditt anställningskontrakt. Om du bryter mot den kommer du att 
skickas hem och också strykas ur MSB:s personalpool. Detta innebär att du inte kommer att 
kunna arbeta för MSB i fält igen.

• För att kunna implementera FN:s resolution 1325 är det viktigt att inte begränsa eller kränka 
kvinnors rättigheter, varken i det egna teamet eller i civilbefolkningen. Detta står också angivet 
i MSB:s uppförandekod. 

• Det är viktigt att vi hjälper varandra med att följa uppförandekoden och lösa eventuella 
problem som uppkommer under en insats. I detta ingår det att meddela MSB (via exempelvis 
insatschefen, projektledaren eller rekryteraren) om det finns problem knutna till insatsen som 
behöver en uppföljning för att bli lösta.

• Personal i internationella insatser sticker ut och märks. Det innebär att det du gör, även om det 
är på din lediga tid, kan få följder. Till exempel kan det uppfattas som att du och dina kollegor 
accepterar prostitution och sex mot ersättning om ni har varit på en bar där det är känt att det 
pågår prostitution, även om ni endast tagit en drink.

• All internationell personal som tjänstgör åt FN har förbundit sig att inte köpa sexuella tjänster 
under uppdraget. Internationella insatser ska värna om de mänskliga rättigheterna och köp av 
sexuella tjänster strider mot detta. 

• Köp av sexuella tjänster innefattar inte bara köp av sexuella tjänster från prostituerade eller vid 
bordellbesök, utan även privatbistånd i form av sådant som betalning av räkningar, hyror och 
skolavgifter i utbyte mot sexuella tjänster.

• Ett brott mot uppförandekoden kan innebära en säkerhetsrisk för hela teamet. Ett olämpligt 
uppträdande riskerar att sätta säkerheten ur spel både för dig själv och för andra.

Exempel:  
Hur kan man hålla uppförandekoden levande i fält? 
På en insats som MSB genomförde i Centralafrikanska republiken tyckte 
insatschefen att uppförandekoden kändes avlägsen. Han tog därför upp 
uppförandekoden för diskussion med insatspersonalen med jämna mellan-
rum. De diskuterade vad de olika delarna i uppförandekoden innebar i den 
kontext som de befann sig igenom att ta upp frågor som dessa: Vilka restau-
ranger ska vi undvika för att inte indirekt stödja organiserad brottslighet 
och prostitution? Uttalar vi oss respektfullt om våra samarbetsorganisatio-
ner och människorna som vi är här för att hjälpa? Diskussionerna ledde till 
att insatspersonalen tyckte att uppförandekoden var lättare att tolka och 
följa på plats. 
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Exempel:  
Viktigt att förstå att man kan uppfattas ha en maktposition 
En svensk polis berättar om en bar i Amman som kallas Filippinobar:
 ”De filippinska kvinnor som går dit försöker alla komma ifrån den situa-
tion de befinner sig i och i deras ögon kan en västerländsk man vara en flykt-
väg. Alla män på skolan visste om detta och många utnyttjade situationen. 
De utnyttjade kvinnor som redan befann sig i en mycket utsatt situation och 
som hade svårt att hävda sina rättigheter. Risken att de skulle utsättas för 
ytterligare kränkningar och våld var stor. Eventuella relationer byggde på 
en ojämn maktbalans, där mannen hade kontrollen. 
 En svensk polis tog därför initiativ till en diskussion om baren inom den 
svenska kontingenten. Han berättade om bakgrunden till att de filippinska 
kvinnorna var där. Han påpekade också att det är viktigt att följa upp etik-
diskussioner när man befinner sig i ett missionsområde där man ställs inför 
verkliga situationer.”

kontakter med civilbefolkningen 
Under en tjänstgöring utomlands kommer insatspersonalen ofta i kontakt 
med människor som upplever att de på olika sätt är i beroendeställning 
till dem. Därför är det som internationell insatspersonal mycket viktigt 
att vara medveten om sin maktposition och ta ansvar för den i sina kon-
takter och relationer. Det gäller såväl i arbetet som under fritiden. Detta 
har all personal för MSB förbundit sig att göra genom att skriva under 
MSB:s uppförandekod.

PROjektledARe

Så här gör du!
• Se till att insatspersonalen får en genomgång av uppförandekoden före utresan.

• Diskutera med insatspersonalen vad det kan innebära att befinna sig i en maktposition i 
förhållande till civilbefolkningen. Förklara också att oavsett om det handlar om en verklig 
eller upplevd beroendeställning, får insatspersonalen aldrig utnyttja sin maktposition. Deras 
uppträdande ska aldrig kunna uppfattas som att de förväntar sig olika tjänster och förmåner i 
gengäld.

Bra att veta
• Du har ett ansvar för att insatsteamet – insatschefen och övrig insatspersonal – förstår och  

arbetar på ett respektfullt sätt gentemot civilbefolkningen. Uppmuntra dem att diskutera  
konkreta situationer, till exempel om det är okej att ge bort mindre privata ägodelar innan 
man åker hem, eller att köpa något litet till en lokalanställd när man ändå är och handlar? 
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Exempel på en fiktiv situation:  
En lokalanställd ber dig om pengar
Under en insats får du bra kontakt med en lokalanställd person som du 
träffar  dagligen på kontoret. En dag anförtror sig personen till dig och ber 
dig om hjälp att lösa en svår situation: kan du låna ut pengar för att dottern 
som är svårt sjuk ska kunna besöka en läkare? 
 Enligt MSB:s uppförandekod får du inte låna ut pengar. Ett sätt att lösa 
situationen är att säga ”Jag kan tyvärr inte hjälpa dig, men jag föreslår att 
du pratar med din chef om att få ett förskott på lönen”.

INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• Informera lokalanställda om uppförandekoden och uppmuntra dem att rapportera  

överträdelser mot den. 

• Visa respekt för den lokala kulturen, även om du inte delar synsätt och åsikter, så länge den 
inte strider mot mänskliga rättigheter. 

• Ta reda på vad som är socialt accepterat i insatslandet och vad som inte är det. Det gör du 
genom att läsa på och prata med civilbefolkning, lokala organisationer och annan internatio-
nell personal. Se till att du får ta del av både kvinnors och mäns bild av vilka sociala normer 
som gäller.

• Visa genom ditt agerande och din attityd att du inte drar fördel av din ställning samt uppträd 
korrekt mot alla, oavsett faktorer som kön, ålder etniskt ursprung eller annan grund. Obero-
ende av din personliga uppfattning ska du eftersträva ett neutralt förhållningssätt och inte visa 
om du tar ställning för eller emot någon part i en konflikt.

• Inled aldrig ett förhållande eller sexuell relation med någon i civilbefolkningen eller med 
någon annan i beroendeställning till dig.

• Anlita eller rådfråga experter om du behöver stöd eller hjälp med vissa frågor, till exempel hur 
du ska bemöta våldsutsatta kvinnor (läs mer om att möta offer för våldtäkt eller sexuellt våld 
på sidan 62).

• Fråga insatschefen eller projektledaren om råd om du är osäker på hur du ska agera i en 
 specifik situation. Skicka gärna e-post så att frågor och svar finns dokumenterade, om det 
senare skulle uppstå oklarheter.

Bra att veta 
• Troligtvis kommer du inte att dela alla de värderingar och normer som du möter i insatslandet. 

Du kanske inte kan påverka samhället i stort, men det hindrar dig inte från att uppmuntra 
människor att respektera FN:s mänskliga rättigheter. Genom enkla handlingar, frågor och 
synpunkter kan du bidra till att stärka kvinnornas ställning. 

• Det kan hända att personer ur civilbefolkningen vädjar till dig som medmänniska eller privat-
person och till exempel vill ha hjälp med att ta sig ur landet eller ekonomisk hjälp. Då är det 
viktigt att du är tydlig och respektfull i ditt bemötande mot såväl kvinnor som män.

• Ibland är det svårt att avgöra om det är rätt eller inte att ge hjälp till någon som ber om det. 
Att neka hjälp är inte samma sak som att vara elak, utan det är viktigt att tänka igenom vilka 
konsekvenser din eventuella hjälp kan få i ett längre perspektiv.
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• Tänk på vilka signaler du sänder ut, till exempel genom var du bor, var du parkerar din bil eller 
vilka barer du besöker under din lediga tid.

• Ett förhållande eller en sexuell relation med någon person i civilbefolkningen riskerar att 
sätta henne eller honom i en situation som kan få negativa konsekvenser, såväl under som 
efter  relationen. I vissa fall räcker det att det finns en misstanke om att en kvinna har haft 
opassande relationer med en man för att det ska förstöra hennes framtidsutsikter – hon kan 
till exempel bli utfryst, straffad eller utan möjlighet att gifta sig.

• Som personal i en internationell insats kan du komma i kontakt med människor som är eller 
upplever sig vara i beroendeställning till dig. Oavsett om de verkligen är i beroendeställning 
till dig eller endast upplever sig vara det, får du aldrig utnyttja din maktposition som interna-
tionell personal. Det ska inte gå att uppfatta ditt uppträdande som att du förväntar dig olika 
tjänster och förmåner i gengäld.

Exempel:  
Lättare att prata med kvinnor om sexuella övergrepp
En kvinnlig insatschef berättar om en rekognoseringsresa i Centralafrikan-
ska republiken: ”Det första vi gjorde när vi kom dit var att planera vilka vi 
skulle träffa. Vi inriktade oss målmedvetet på kvinnogrupper, förutom de 
mer officiella kontakterna. Vi hade ett separat möte med två lokala kvinno-
organisationer. Det var lättare för oss som kvinnor att prata med kvinnorna 
där om svåra saker, såsom sexuella övergrepp som är ett stort problem där. 
Vi valde också medvetet att anlita en kvinnlig tolk och inte en manlig” 
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Det är nödvändigt med en kontinuerlig kontakt med civil-
befolkningen för att se hur villkoren och behoven ser ut, för 
både kvinnor och män. Endast män har kommit till platsen 
för matutdelning. Hur kan denna typ av insats anpassas så 
att även kvinnor har möjlighet att hämta mat?
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5. Genomförande av insatsen

Att vara medveten om kvinnor och mäns olika villkor och behov och att 
agera därefter ska vara en naturlig del av insatsarbetet. Det kräver att 
man försöker anlägga ett genusperspektiv på konkreta och praktiska 
 arbetsuppgifter.

Detta kapitel riktar sig i första hand till insatspersonal och syftar till att 
ge konkreta råd som kan användas direkt i olika situationer i verksamheten. 
Projektledarens roll under genomförandefasen är att stödja insatspersonalen 
i att arbeta med ett genusperspektiv i insatsarbetet samt att kvalitetssäkra 
detta arbete. 

Detta kapitel innehåller råd som är allmängiltiga för all insatspersonal, 
oavsett typ av insats. Specifika råd för vissa typer av insatser finns i kapitel 6. 

Information till alla och från alla!
Det övergripande syftet med internationella insatser är att stödja män-
niskor i svåra situationer, utifrån deras olika behov. För att kunna pla-
nera och genomföra en insats är det därför nödvändigt att skaffa sig en 
helhetsbild av situationen. En kontinuerlig kontakt med olika grupper av 
 civilbefolkningen är nödvändig för att få information om hur villkoren 
och behoven ser ut, för både kvinnor och män. På så sätt kan man få för-
slag på hur man kan göra insatsarbetet mer effektivt och framgångsrikt. 
Man kan också få reda på om arbetet eller insatsen har fått några oväntade 
positiva eller negativa konsekvenser för olika grupper i civilbefolkningen.

Att ha regelbundna kontakter med lokala kvinnoorganisationer och 
olika kvinnliga ledare under insatsen är nödvändigt och viktigt av flera 
skäl. Exempelvis underlättas insatsarbetet av ett ökat informationsutbyte. 
Kvinnoorganisationer och kvinnliga samhällsrepresentanter har stor kännedom 
om kvinnors villkor och behov och kan därför bistå internation ella orga-
nisationer med fakta, synpunkter och förslag. Dessutom har Sverige och 
därmed MSB, genom FN:s resolution 1325, förbundit sig att öka kvinnors  
deltagande i allt arbete med att bevara och främja fred och  säkerhet. 
Lokala kvinnoorganisationer och kvinnliga ledare är en stor hjälp i detta 
arbete.
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PROjektledARe 

Så här gör du!
• Se till att insatspersonalen tar del av den landspecifika och könsuppdelade information som 

har samlats in under planeringsfasen. 

• Se till att insatspersonalen får eventuella kontaktuppgifter till kvinnoorganisationer och andra 
organisationer på plats. Du kan be MSB:s genusrådgivare om kontaktuppgifter till lokala kvin-
noorganisationer. Genusrådgivaren kan dessutom bistå med att ta de inledande kontakterna. 

• Ta reda på vilka kontakter som FN och andra organisationer har med lokala kvinno- 
organisationer och kvinnliga ledare på plats.

• Uppmuntra insatspersonalen att själva samla in landspecifik och könsuppdelad information  
på plats samt att ta kontakt med lokala kvinnoorganisationer och kvinnliga ledare. 

• Rekrytera både kvinnor och män till insatsteamen för att underlätta att information kan  
samlas in från alla personer, oavsett kön. 

Har du tänkt på detta?
• På vilket sätt kan du som projektledare bidra till att insatspersonalen tar kontakt med lokala 

kvinnoorganisationer?

 Bra att veta
• I vissa situationer är det enbart kvinnor som kan ge och få information till och från andra 

 kvinnor. Om så är fallet är det ännu viktigare att det finns kvinnor med i insatsteamet.

Exempel:  
En kvinnoorganisation gjorde insatsen möjlig
Som ett led i flyktingåtervändandet i Bosnien-Hercegovina hade före detta 
Räddningsverket (nuvarande MSB) uppdraget att bistå med byggnads-
material till dem som fått sina hus förstörda. Oväntat få anmälde sitt intresse 
för stöd. Genom Räddningsverkets kontakter med kvinnoorganisationen 
 Forum Zena förstod man problematiken: Det var endast byråd som hade 
fått information om hjälpen, och i dessa satt det endast män. De flesta åter-
vändande flyktingarna var dock ensamstående kvinnor och de hade där-
med inte fått information om erbjudandet. Därför valde insatspersonalen 
att låta Forum Zena ta kontakt med de behövande och informera om vilken 
hjälp de kunde få. Dessutom ändrade man också förutsättningarna så att 
erbjudandet inte bara gällde byggnadsmaterial utan även hantverkshjälp.
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Lokala kvinnoorganisationer och kvinnliga samhällsrepresentanter kan bistå med viktig 
information om kvinnors villkor och behov. 

INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• Planera kontakter med olika kvinnoorganisationer redan före avresan. 

• Presentera insatsprojektet för kvinnoorganisationer och kvinnliga ledare. Be dem att ge sina 
synpunkter, eftersom de ofta har bra information om kvinnors situation i landet. De kan till 
exempel ge information om vilka arbeten kvinnor kan genomföra och hur man kan gå till väga 
för att rekrytera fler kvinnor. Be om råd kring hur man kan anpassa insatserna ytterligare, så 
att de på ett effektivt sätt tillgodoser kvinnors behov. 

• Ha ett löpande informationsutbyte med lokala kvinnoorganisationer om säkerhetsläget i 
insatslandet, men också om framsteg och förändringar inom insatsarbetet.

• Samarbeta med lokala kvinnoorganisationer om hur du kan komma i kontakt med kvinnor i 
allmänhet och kvinnor som lever isolerat utanför flyktingläger och samhällen i synnerhet.

• Se till att lägga informationsmöten för civilbefolkningen på en tid och plats så att så många 
som möjligt kan delta. Undersök om det finns behov av eller vinster med att ha separata 
möten med kvinnor.
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Har du tänkt på detta?
• Vilka kvinnoorganisationer finns på plats, och har MSB eller någon av samarbetsorganisatio-

nerna varit i kontakt med dem? 

• Hur fungerar kontakten med kvinnoorganisationer? Kan de bli effektivare och mer givande på 
något sätt?

Bra att veta
• Kvinnoorganisationers egna insatser, som till exempel kvinnocenter och olika typer av stöd-

verksamhet för kvinnor i flyktingläger, kan vara bra kontaktytor för informationsutbyte. 

• Ett sätt att säkerställa att en våldtagen kvinna får fortsatt stöd och hjälp är att sätta henne i 
kontakt med en lokal kvinnoorganisation. Dessa organisationer är vana vid att hjälpa kvinnor 
i liknande situationer. Kvinnoorganisationerna kan ge dig information om hur situationen för 
våldtagna kvinnor ser ut i landet och vilken hjälp de kan få. (Läs mer om att möta offer för 
våldtäkt eller sexuellt våld på sidan 62.)

Exempel:  
Bara män kom till ett möte för kvinnor 
En svensk kvinnlig polis och hennes insatsgrupp tog under ett uppdrag i Öst-
timor kontakt med polisen i de olika distrikten, för att ordna möten ute i 
byarna. Till dessa möten var bara kvinnor inbjudna. Insatsgruppen hade 
valt detta tillvägagångssätt eftersom kvinnorna med största sannolikhet inte 
skulle säga någonting om män skulle närvara på mötena. Syftet med mötena 
var att utbilda om kvinnors rättigheter och att informera om att våld mot 
kvinnor är ett brott. 
 Samtidigt ordnade insatsgruppen informationsmöten med män för att 
utbilda även dem i samma frågor.
 När teamet, som bestod av internationella och lokala kvinnliga och man-
liga poliser samt representanter för en människorättsorganisation, kom till 
det allra första mötet befann sig 60–70 män i lokalen. Teamet frågade varför 
de var där och inte några kvinnor. Männen svarade att de tyckte att det var 
bättre att de deltog i mötet och representerade sina fruar. Teamet bestämde 
sig då att några skulle stanna kvar och prata med männen, samtidigt som de 
andra letade upp kvinnorna. Det visade sig att man var tvungen att planera 
informationsinhämtning och spridning väl för att nå både kvinnor och män. 
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Säkerhet för den egna personalen
Säkerhetssituationen för den egna insatspersonalen är viktig att analysera 
och bedöma. I vissa situationer kan man behöva ta till särskilda åtgärder 
för att säkra personalens säkerhet. Ibland görs bedömningen att säker-
hetsriskerna är olika för kvinnor och män. Då är det viktigt att analy-
sera vilka konsekvenser detta kan få så att lämpliga säkerhetsåtgärder 
kan  genomföras. Kvinnor löper till exempel mycket högre risk än män att 
utsättas för sexuellt våld, medan män oftare drabbas av rån och överfall. 

Det är också viktigt att tänka igenom hur insatsen kan påverka civil-
befolkningens säkerhet.

PROjektledARe

Så här gör du!
• Använd FN:s säkerhetsriktlinjer för kvinnlig insatspersonal som stöd när du bedömer och 

 planerar insatspersonalens säkerhet. Om säkerhetsriskerna är olika för den kvinnliga och 
manliga personalen kan du behöva vidta särskilda säkerhetsåtgärder.

• Diskutera säkerhetsläget och behovet av nödvändiga åtgärder med insatspersonalen före 
deras utresa. 

Har du tänkt på detta? 
• Finns det säkerhetsaspekter som skiljer sig åt för den kvinnliga respektive manliga insats- 

personalen? 

Bra att veta
• En huvudregel är att insatsen inte på något sätt får förvärra situationen för civilbefolkningen. 

INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• Ta med dig en kollega när du ska ut på uppdrag. Överväg om det ur säkerhetssynpunkt är bäst 

att ta med en kvinnlig eller en manlig kollega.

Har du tänkt på detta? 
• På vilket sätt kan säkerhetsriskerna skilja sig åt för den kvinnliga och manliga  

insatspersonalen?

• Vad kan du göra för att stärka hela personalens, både kvinnors och mäns, säkerhet?

• Påverkar säkerheten för den egna personalen civilbefolkningens säkerhet på ett negativt sätt? 
Ser det olika ut för kvinnor och män? Finns det något du kan göra åt det?

Bra att veta
• Din egen säkerhet får inte uppnås på bekostnad av en minskad säkerhet för civilbefolkningen. 

Det gäller både kvinnors och mäns säkerhet.

• FN har tagit fram riktlinjer för kvinnlig insatspersonal. Dessa kan vara bra att ta del av för att se 
hur du kan bedöma och stärka säkerheten för den kvinnliga insatspersonalen. 
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Säkerhet för civilbefolkningen
Olika grupper är utsatta för olika typer av hot. Liksom civilbefolkningens 
säkerhetssituation är en annan än den för internationell insatspersonal, 
så kan säkerhetsläget vara olika för kvinnor och män. Därför är det viktigt 
att analysera, definiera och åtgärda kvinnors och mäns säkerhetsrisker 
utifrån deras olika situationer och behov. 

PROjektledARe

Så här gör du!
• Ta reda på hur insatsen kan komma att påverka civilbefolkningens säkerhet, såväl för kvinnor 

som för män. Analysera deras säkerhetssituation genom exempelvis följande frågor:

 - Vilka vägar använder kvinnor för att hämta vatten och ved, för att handla eller sälja varor och 
för att ta sig till fält, arbete, skolor eller sjukvård? Vilka vägar använder män?

 - Vilka personer är beroende av kvinnor för att kunna överleva och för att få information (barn, 
äldre eller sjuka)?

 - Hur reser kvinnor respektive män? Försök att minimera antalet långa resor och övernattningar. 

 - Hur försörjer sig kvinnor respektive män?

 - Är kvinnors rörelsefrihet begränsad på grund av risk för övergrepp och våldtäkt?

• Informera insatspersonalen om hur insatsen kan komma att påverka civilbefolkningens säker-
het och diskutera hur dessa risker kan minimeras. 

Har du tänkt på detta?
• Hur kan du undvika att civilbefolkningen utsätts för en onödig säkerhetsrisk genom att delta i 

insatsen eller genom att ha kontakt med insatspersonalen?

• Hur ser säkerhetssituationen ut för den kvinnliga respektive manliga civilbefolkningen?

Bra att veta
• Lösningen på kvinnors säkerhetssituation är inte att de rekommenderas att hålla sig hemma. 

Tillsammans med insatspersonalen måste du hitta en lösning som i så liten utsträckning som 
möjligt inskränker kvinnors och flickors rörelsefrihet eller andra mänskliga rättigheter. En  
lösning kan till exempel vara att tillhandahålla transport till och från arbetet. 

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Ta reda på hur insatsen påverkar även kvinnors säkerhet. Det kan du bland annat göra genom 

att söka svar på följande frågor för att få en bild av deras säkerhetssituation: 

 - Hur försörjer sig kvinnor?

 - Vilka vägar använder kvinnor för att hämta vatten och ved, för att handla eller sälja varor och 
för att ta sig till fält, arbete, skolor eller sjukvård?

 - Vilka personer är beroende av kvinnor för att kunna överleva och för att få information (barn, 
äldre eller sjuka)?

 - Hur reser kvinnor? 

 - Är kvinnornas rörelsefrihet begränsad på grund av att risken är stor för övergrepp och våldtäkt?
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Har du tänkt på detta?
• Hur kan du undvika att civilbefolkningen utsätts för repressalier eller en onödig säkerhetsrisk 

genom att de deltar i insatsen eller har kontakt med insatspersonalen?

• Hur kan insatsen påverka civilbefolkningens säkerhet? Hur ser säkerhetssituationen ut för den 
kvinnliga respektive manliga civilbefolkningen?

• När man anställer lokal personal kan det vara bra att veta vad som traditionellt anses som 
kvinnliga och manliga jobb i insatslandet. Finns det saker som kvinnor respektive män inte får 
göra? Varför får man inte göra så och vad händer om någon ändå gör det? 

Bra att veta
• Kvinnors säkerhet kan aldrig säkerställas genom att de rekommenderas att hålla sig hemma. 

Försök att hitta en lösning som i så liten utsträckning som möjligt inskränker kvinnors och 
flickors rörelsefrihet eller andra mänskliga rättigheter.

• Ett förhållande eller en sexuell relation med någon person i civilbefolkningen riskerar att sätta 
henne eller honom i en situation som kan få negativa konsekvenser, såväl under som efter 
 relationen. I vissa fall räcker det att det finns en misstanke om att en kvinna har haft opas-
sande relationer med en man för att det ska förstöra hennes framtidsutsikter – hon kan till 
exempel bli utfryst, straffad eller utan möjlighet att gifta sig.

• Att till exempel bjuda en kvinnlig lokalanställd kollega på en öl efter jobbet kan vara proble-
matiskt. Hon kanske uppfattar det som en fråga som hon inte kan svara nej på, om hon vill 
behålla sitt jobb. Det kan också innebära en risk för hennes personliga säkerhet eller sociala 
ställning att sitta på en bar med dig. Detta gäller även om du bjuder ut henne i en grupp. 

Kvinnorna på bilden arbetade som säkerhetsvakter i ett basläger i Demokratiska Republiken 
Kongo.
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Rekrytering av lokal personal
MSB anlitar ofta lokal personal till en rad yrken och uppgifter under en 
insats genomförande. Det kan handla om allt ifrån taxichaufförer till 
städ are, kockar och minröjare. Ofta anställs dessa personer av andra 
 organisationer som MSB samarbetar med. MSB deltar dock många gånger 
i rekryteringen, och kan därför påverka hur den ska gå till och påpeka vad 
man bör tänka på.

Enligt FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, ska fler 
kvinnor delta och till fullo medverka i allt arbete som är förknippat med 
att bevara och främja fred och säkerhet. Detta har Sverige och därmed 
MSB en skyldighet att förverkliga. Kvinnors delaktighet och möjlighet att 
delta är en mänsklig rättighet och dessutom avgörande för att insatsen 
ska bli effektiv. Det gäller inte minst vid rekrytering av lokal personal. 

Exempel:  
Även män kan städa toaletter 
En manlig insatschef om en insats Pakistan: ”Under en insats i Pakistan 
anställde vi lokala män för att städa i campen. Att städa är en kvinnosyssla 
i Pakistan och vi var osäkra på om vi verkligen skulle få dem att acceptera 
arbetsuppgifterna. För att visa att vi tycker att det är helt okej för män att 
utföra dessa arbetsuppgifter, gick jag och en manlig sjukvårdare med dem 
och skurade toaletterna. Efter det var det inga problem för dem att städa 
toaletterna.” 

PROjektledARe

Så här gör du!
• Informera insatspersonalen om att ett av målen i FN:s resolution 1325 är att kvinnor aktivt ska 

delta i insatsarbetet och att detta även gäller vid rekrytering av lokal personal.

• Bistå insatspersonalen i rekryteringen av lokal personal. Gör dem uppmärksamma på 
rutinerna  för att informera om lediga jobb och för att genomföra själva rekryteringen:

 - Når informationen om de lediga jobben alla, även kvinnor? 

 - Behövs särskild information för att nå kvinnor, till exempel speciella informationstillfällen?

 - Finns det hinder för att anställa kvinnor? Är det arbetet i sig eller omständigheterna kring det 
som utgör ett problem, till exempel att kvinnor har svårt att ta sig till platsen där arbetet ska 
utföras? Finns det i så fall möjlighet att anpassa arbetet så att det går att anställa kvinnor?

 - Finns det hinder för att anställa män? Hur kan man i så fall lösa detta?

 - Vilken information ligger till grund för beslut om och hur man kan anställa kvinnor? Är infor-
mationskällan relevant och trovärdig?
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INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
Se över rutinerna för information om lediga jobb och rekrytering. Ställ dig följande frågor:

 - Var och hur ger vi information om jobben? 

 - Vilka pratar vi med? 

 - Behövs det speciella informationstillfällen för kvinnor?

 - Kan det finnas ett behov av att särskilt kontakta kvinnornas släktingar för information och 
diskussion om att anställa kvinnorna?

 - Om det inte är arbetet i sig utan kanske att kvinnor på grund av säkerhetsrisker inte kan ta 
sig till platsen för arbetet – finns det möjlighet att ordna så att de kan ta sig dit, till exempel 
genom att ordna transport?

• Kontakta lokala kvinnoorganisationer för att få information om vilka arbeten som det anses 
lämpligt att kvinnor genomför och hur ni kan gå till väga för att rekrytera fler kvinnor.

• Informera civilbefolkningen om målsättningen att anställa även kvinnor. Se till att du har  
kännedom om vilken typ av arbeten det är socialt accepterat för en kvinna att göra.

• Använd neutrala termer när du söker personal. I stället för att säga att du till exempel söker 
”skilled men” kan du säga ”skilled labour” alternativt ”skilled women and men”.

• Se till att du inte efterfrågar kvalifikationer som i onödan avskräcker kvinnor från att söka.  
För att attrahera kvinnor kan det vara aktuellt att till exempel ordna med transport till och från 
arbetet och möjlighet till barnpassning. I så fall ska du lyfta fram detta i annonser och muntlig 
information om det lediga arbetet.

• Använd fraser som ”vi ser gärna kvinnliga sökanden” eller ”vi uppmanar särskilt kvinnor att 
söka denna position” för att tydliggöra målsättningen med rekryteringen.

Har du tänkt på detta?
• Hur rekryteras lokal arbetskraft? Finns det rutiner för att rekrytera kvinnor, män och personer 

ur olika grupper av befolkningen? 

• Finns det hinder för att anställa kvinnor lokalt? Om ja, inom vilka yrken? Är det arbetet i sig 
eller omständigheterna kring det som är problemet, till exempel att kvinnor har svårt att ta sig 
till platsen där arbetet ska utföras? 

• Vilken information ligger till grund för beslut om och hur man kan anställa kvinnor?  
Är informationskällan relevant och trovärdig?

• Det kan finnas yrken som inte är socialt accepterade för kvinnor, medan det finns andra yrken 
som är accepterade. Finns det möjlighet att anpassa arbetet så att man kan anställa kvinnor? 

• Finns det kompetenser som man traditionellt inte tänker på, men som kan vara meriterande 
för tjänsten i fråga? Ofta fokuserar man till exempel på fysisk styrka för vissa arbeten, när det 
kanske finns andra kvalifikationer (såsom språkkunskaper, genusexpertis, kunskaper om regio-
nen eller interkulturell kommunikation) som är minst lika viktiga, eller till och med viktigare, 
för att kunna utföra arbetet.

Bra att veta
• Att anställa kvinnor kan underlätta och effektivisera arbetet på grund av att de har kunskap 

om andra kvinnors situation och eftersom de har möjlighet att komma i kontakt med andra 
kvinnor i regionen.
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• Om arbetet innebär fysisk kontakt kan det vara bra att undersöka om det är socialt accepterat 
att män vidrör kvinnor och vice versa. Om det till exempel inte är accepterat att män bär 
kvinnliga offer ur jordbävningsdrabbade hus, men accepterat att kvinnor bär manliga offer, 
kan det vara en anledning att ha fler kvinnor anställda. Om kvinnor och män bara får ta hand 
om personer med samma kön finns det ett ännu större behov av en jämn könsfördelning 
bland arbetsstyrkan.

• De personer som du anställer eller kontrakterar hamnar i en beroendeställning till dig och dina 
kollegor. Detta kan medföra att de inte vågar rapportera om missförhållanden eller obekväma 
situationer som uppstått på grund av anställningen, av rädsla för att förlora jobbet. Därför kan 
det vara bra att ha regelbundna samtal med de lokalt anställda om detta.

• I många afrikanska länder är det vanligt att det är kvinnorna som utför det mer fysiska arbetet, 
såsom husbyggen. Däremot har de oftast inte fått någon utbildning i detta, till exempel i 
att gjuta och mura. I stället är det männen som är utbildade och kontrakterade av de lokala 
byggbolagen. 

• Att anställa kvinnor ger dem en möjlighet att försörja sin familj. Anställningen blir med andra 
ord en form av ett konkret och riktat bistånd som kommer hela familjen till gagn.

• Många av de problem som kan utgöra hinder för att anställa en kvinna går att lösa på ett 
 enkelt sätt. Till exempel kan det handla om att se till att kvinnor inte behöver arbeta direkt 
med främmande män eller att lägga deras arbetsschema på en tid som gör att hon inte 
behöver resa hem i mörker.

Exempel:  
Kvinnliga minröjare med heltäckande kläder
En projektledare lyfte på en rekognoseringsresa i Sudan frågan om att 
 anställa lokala kvinnor som minröjare. Hon möttes med skepsis: ”det går 
inte att ha kvinnor som minröjare”. Projektledaren diskuterade då frågan 
med personer i civilbefolkningen och personal i campen. Svaret var att det 
visst går bra, så länge de är respektabelt klädda. Projektledaren kontaktade 
den tekniske experten och frågade om det fanns några hinder för att jobba 
i heltäckande kläder, vilket det inte gjorde. Resultatet var att kvinnliga min-
röjare anställdes

Exempel:  
Kvinnlig lokalanställd fick skjuts hem
Under en insats i Sudan skjutsade kvinnlig insatspersonal hem en lokal-
anställd kvinna efter arbetet varje dag. Hennes man såg då att hon kom 
hem direkt från jobbet och att hon hade sällskap av kvinnor och inte av män. 
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Rapportering 
Under uppdragen ställs insatspersonalen inför många olika situationer 
som var och en kräver sina lösningar och åtgärder. För att MSB hela tiden 
ska kunna utveckla och förbättra sina insatser behöver insatspersonalen 
återföra dessa erfarenheter till myndigheten. Här spelar rapporteringen 
från fält en central roll, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, utförlig 
eller kortfattad. De löpande rapporterna ger projektledaren en finger-
visning om hur insatsen fungerar och om den är på väg åt rätt håll: Nås 
hela målgruppen av insatsen och uppfylls målen? 

Kvinnors delaktighet och möjligheter att delta är en mänsklig rättighet, och i vissa situationer 
är det avgörande för att nå önskat resultat av insatsen.
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För att MSB ytterligare ska kunna konkretisera och förbättra sina rutiner 
och utbildningar när det gäller genusfrågor är det nödvändigt att samla in 
information om hur detta arbete fungerar i fält.

PROjektledARe

Så här gör du!
• Det är du som projektledare som bestämmer hur rapporteringen ska se ut utifrån MSB:s rap-

porteringsmallar. Vill du att insatschefen rapporterar genus som en separat punkt eller som 
en integrerad del i den övriga rapporten? Om genus inte är en egen punkt måste du tala om 
att du förväntar dig att det finns med i de andra delarna. Tala om vilken typ av frågor du vill ha 
besvarade i veckorapporteringen, till exempel: 

 - Hur kommer kvinnor och män att påverkas av en framtida kris eller konflikt? Hur har kvinnor 
och män påverkats av det som har inträffat?

 - Hur har kvinnor och män påverkats av insatsen? Kan det finnas negativa konsekvenser? Hur 
säkerställs att insatsen kommer alla som berörs till nytta?

 - Hur ser kvinnors och mäns roller, relationer och villkor ut i insatslandet? 

 - Intervjuas kvinnor, män, flickor och pojkar i fasen för informationsinhämtning?

 - Når informationen om insatsen alla berörda och tar vi in information från alla?

 - Om lokal personal ska anställas eller har anställts, hur gick rekryteringen till?  
Har både kvinnor och män anställts, och till vilka arbeten?

 - Har hänsyn tagits till både kvinnliga och manliga distributörer vid lokala inköp?

 - Har både kvinnors och mäns behov tagits hänsyn till i uppbyggandet av infrastrukturen?

• Rapporteringsmallen inkluderar också stödtext som du kan använda dig av. 

• Se till att påtala eventuella brister i rapporterna, till exempel om det inte finns med någon 
information om hur insatspersonalen arbetar med ett genusperspektiv. 

• Du har också en kvalitetssäkrande roll där du säkerställer att den information om kvinnors 
och mäns olika villkor och behov som har kommit in under planeringsfasen används under 
genomförandet.

 

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Se till att inkludera ett genusperspektiv i din egen rapportering om insatsen, om det inte finns 

ett genusperspektiv i rekognoseringsrapporten eller om det inte finns en rekognoseringsrap-
port alls. Du kan ställa frågor till någon som vet (läs mer i ”Information till alla och från alla! ” 
på sidan 47), till exempel:

 - Hur ser kvinnors och mäns roller, relationer och villkor ut i insatslandet? 

 - Hur har kvinnor och män påverkats av det som har inträffat?

 - Har både kvinnors och mäns behov tagits hänsyn till i planeringen av insatsen? 

• Rapportera gärna dina egna observationer och lärdomar av situationen i landet för kvinnor, 
män och olika grupper. Vem har du pratat med när du har hämtat information från befolk-
ningen? Kan du få viktig information från olika befolkningsgrupper? 
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• Rapportera i termer av köns- och åldersuppdelad statistik, dvs. om en utbildningsinsats eller 
 övning har genomförts bör du rapportera hur många kvinnor respektive män som deltog. 

• Rapportera gärna om hur du anser att insatsen påverkar civilbefolkningen i insatslandet.  
Tänk då igenom om det ser olika ut för kvinnor och män:

 - Hur har kvinnor och män påverkats av det som har skett i insatslandet? Hur påverkas de av 
det som riskerar att ske?

 - Nådde insatsen alla berörda? 

 - Fick insatsen några positiva eller negativa konsekvenser för civilbefolkningen?

• Rapportera hur du tycker att arbetssituationen är i förhållande till könsfördelningen:

 - Fungerar det att integrera ett genusperspektiv i insatsarbetet i teamet eller som sekonderad?

 - Finns det någon policy för genusarbete och jämställdhet för sekonderade i en annan organi-
sation? Arbetar organisationen aktivt med frågorna och hur fungerar det?

 - Anställs lokal personal? Om ja, anställs kvinnor och/eller män och till vilka yrken? Hur 
fungerar det?
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lokala inköp
Internationella organisationers insatser och närvaro i ett land påverkar 
landets ekonomi både på makro- och mikronivå. Insatsorganisationens in-
köp av varor och tjänster ska vara rättvis och inte gynna en viss sida i en 
konflikt, vissa grupper i samhället eller indirekt stödja kriminell verksam-
het. Generellt tjänar kvinnor mindre än män och har ofta ett stort an-
svar för hushållet. Därför är det viktigt att bidra till kvinnors ekonomiska 
 oberoende genom att köpa varor av kvinnliga näringsidkare. Internationella 
organisationer kan bidra till enskilda kvinnors ekonomiska  oberoende och, 
i enlighet med FN:s resolution 1325, göra det möjligt för kvinnor att delta 
i arbetet för att bevara och främja fred och säkerhet. 

PROjektledARe

Så här gör du!
• Hjälp insatspersonalen att söka information om kvinnliga näringsidkare i insatsområdet. 

 Uppmuntra till att deras inköp ska vara rättvisa och gärna gynna resurssvaga grupper.

• Sök information om lokala nätverk av kvinnliga näringsidkare i insatslandet hos UNWOMEN.  
Du kan även få information via lokala kvinnoorganisationer.

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Sök information om lokala nätverk av kvinnliga näringsidkare i insatslandet hos UN Women.  

Du kan även få information via lokala kvinnoorganisationer. Även projektledaren eller MSB:s 
 genusrådgivare kan ha användbar information om vart du kan vända dig.

Har du tänkt på detta?
• Hur kan du bidra till den lokala ekonomin och samhällets återhämtning genom lokala inköp?

• Hur kan du göra för att gynna både kvinnliga och manliga näringsidkare?

• Vem kan tipsa dig om var du hittar en kvinnlig producent eller distributör av det du behöver köpa?

Bra att veta
• När det gäller inköp är det viktigt att följa uppförandekoden och vara försiktig med vem du 

köper något av, så att du inte stödjer kriminell verksamhet eller en viss sida i en konflikt.
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MSB:s inköp av varor och tjänster ska vara rättvisa och inte gynna en viss sida i en konflikt 
eller vissa grupper i samhället.
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Att möta offer för våldtäkt eller sexuellt våld
Våldtäkter och sexuellt våld används systematiskt i flera länder som en 
del i krigsföringen. År 2008 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1820. 
 Resolutionen fokuserar på användningen av sexualiserat våld som ett sys-
tematiskt vapen under konflikter.

Precis som det i Sverige kan vara svårt för våldtagna att berätta vad de 
har blivit utsatta för, kan våldtagna i andra länder välja att inte berätta 
vad som har hänt av flera skäl. Det kan bero på att de till exempel är rädda 
för följderna om det blir känt att de har blivit våldtagna. Exempelvis kan-
ske de riskerar att bli utfrysta av familj, vänner och bekanta. De kan också 
riskera att bli utsatta för hot och våld av förövarna.

En person som har utsatts för våldtäkt kanske alltså inte självmant 
 berättar vad som har hänt. Om det finns misstanke om våldtäkt eller sexu-
ellt våld, är det viktigt att bemöta personen på ett sätt som inte förvärrar 
en redan svår situation.

PROjektledARe

Så här gör du!
• Hjälp insatspersonalen att ta reda på vart de kan vända sig för att få information om hur  

situationen för personer som har utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld ser ut i insatslandet.

• Uppmuntra insatspersonalen att hänvisa vidare till organisationer som kan ge utsatta per-
soner den professionella hjälp de behöver, eftersom det kan vara svårt att veta hur man ska 
bemöta en person som har utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld.

• Informera insatspersonalen om att våldtäkt och sexuellt våld används systematiskt i många 
konflikter och att det därför är extra viktigt att de tydligt visar att de betraktar detta som ett 
mycket allvarligt brott.

• Se till att ett PEP-kit (Post Exposure Preventive Kit), det vill säga bromsmediciner som hindrar 
smitta av HIV, skickas med i sjukvårdsutrustningen i de fall sjukvårdspersonal ingår i teamet. 

• Efterfråga att det finns PEP-kit tillgängliga på FN:s och Röda korsets regionala kontor och 
medicinska mottagningar vid de insatser då sjukvårdspersonal inte ingår i det egna teamet, 
eller om det är en sekonderad person som åker på uppdraget. 
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INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Ta reda på vart du kan vända dig för att få information om hur situationen för personer som 

har utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld ser ut och vilken hjälp de kan få. Kvinnoorganisationer 
och andra lokala organisationer kan ge dig användbar information.

• Ta reda på vart du kan hänvisa en person som har utsatts för våldtäkt eller sexuellt våld. Det 
finns ofta lokala organisationer som har erfarenhet av att hjälpa personer i sådana situationer, 
såsom olika kvinnoorganisationer.

• Ta reda på vad som kan hända en person som berättar om upplevelser av sexuellt våld eller 
våldtäkt. Det kan du göra genom att till exempel prata med en lokal kvinnoorganisation eller 
någon annan lämplig lokal organisation.

• Pressa eller tvinga aldrig en person att berätta något, om hon eller han inte vill.

• Säkerställ att en person som vill berätta om sina upplevelser kan göra detta på en avskild 
plats där inga andra kan höra. Berätta hur du tänker hantera det som personen berättar, till 
exempel att du som sjukvårdspersonal har tystnadsplikt och att du kan förmedla kontakter 
med andra instanser som kan ge vidare hjälp.

• Det är svårt att veta hur man ska bemöta en människa som har våldtagits eller utsatts för 
sexuellt våld. Var lyhörd och förstående. Visa att du inte tycker att det är hennes eller hans 
eget fel. Säg exempelvis så här: ”Det är inte ditt fel. Du har inte skuld i det som har hänt. Du 
ska inte behöva känna skuld inför din familj, dina vänner och bekanta. ”

• Säg att du gärna lyssnar och försöker hjälpa om och när personen själv vill berätta, om den 
som har utsatts för sexuellt våld eller våldtäkt inte vill berätta om det som har hänt. 

• I de fall sjukvårdspersonal ingår i MSB:s team kan ett PEP-kit (Post Exposure Preventive Kit), 
det vill säga bromsmediciner mot HIV, skickas med i sjukvårdsutrustningen. 

• Efterfråga att det finns PEP-kit tillgängliga på FN:s och Röda korsets regionala kontor och 
medicinska mottagningar vid de insatser då sjukvårdspersonal inte ingår i det egna teamet, 
eller om det är en sekonderad person som åker på uppdraget.

Bra att veta
• Våldtäkt och sexuellt våld används systematiskt i många konflikter. Därför är det extra viktigt 

att du som internationell insatspersonal tydligt visar att du betraktar detta som ett mycket 

allvarligt brott.
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Det är viktigt att planera utifrån de drabbades personliga 
behov. Ta reda på kvinnor och mäns olika anspråk så att 
insatsen kan utföras så effektivt som möjligt. Om man en-
bart hämtar information från  män, eller enbart kvinnor, 
riskerar man att planera insatsen på ett sätt som försvårar 
för dem som ska nyttja boendet.
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6. Insatsspecifika råd

Det här kapitlet innehåller råd om hur man kan använda ett genus-
perspektiv i olika insatstyper. Vissa råd känns igen från tidigare kapitel, 
då flera av dem även är användbara i konkreta insatssammanhang. Inne-
hållet i kapitlet riktar sig till alla som arbetar för MSB, såväl allmänt med 
olika insatser som med uppdrag inom något av följande områden: 
• vatten och sanitet (WASH) 
• logistik 
• hälso- och sjukvård
• transport, vägar och brobyggen 
• elektricitet
• basläger 
• sök och räddning 
• minhantering 
• beredskapsplanering och tidiga varningssystem 
• utbildning och övning.

Allmänt för insatser
Förutom de ovan nämnda arbetsområdena genomför MSB andra typer av 
uppdrag inom räddnings- och katastrofinsatser, civil konflikthantering 
och katastrofriskreducering. Det kan exempelvis handla om sekonde-
ringar till FN-organ eller nomineringar till EU-insatser inom bland annat 
 informationshantering, administration eller behovsbedömningar. I många 
fall är ramarna ofta redan satta, det vill säga det är inte projektledaren på 
MSB:s huvudkontor som utformar insatsen. Detta innebär dock inte att 
projektledaren och den utsände insatspersonalen inte kan eller behöver 
arbeta aktivt med genus- och jämställdhetsfrågorna. Däremot betyder det 
att arbetet kan ta andra former.
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PROjektledARe

Så här gör du!
• Sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt vid rekrytering till insatsen. Sträva gärna 

efter att anställa kvinnor till traditionellt mansdominerade yrken och vice versa.

• Arbeta nära MSB:s genusrådgivare när du planerar, genomför och följer upp insatsen. Se till 
att problem- och behovsformuleringen tar hänsyn till ett genusperspektiv. Vid större insatser 
bör positionen Gender Field Advisor som löpande hjälper till med att anpassa insatsen till  
kvinnors, mäns, flickors och pojkars olika situation och behov kopplas till insatsen. Det kan 
MSB:s genusrådgivare hjälpa dig med.

• Se till att bemanna eventuella rekognoseringsresor med både kvinnor och män, och eventuellt 
även en genusexpert. 

• Tydliggör för mottagarorganisationen att genusperspektivet är en av de tvärgående frågor 
som ska genomsyra allt arbete som MSB genomför. Dela med dig av MSB:s styrdokument  
för genus, inklusive denna handbok, till relevant personal.

• Säkerställ att information som samlas in inom ramen för insatsen är könsuppdelad samt att 
informanterna består av både kvinnor och män samt utsatta grupper i kontexten.

• Om insatsen inkluderar material, ska du som projektledare se till att detta är genussäkrat  
och tillgodoser både kvinnors och mäns behov utifrån den lokala kontexten. 

• Diskutera genusfrågorna grundligt med insatspersonalen innan avresa för att tydliggöra 
ansvarsfördelning och rapporteringsbehov.

Har du tänkt på detta? 
• Testa dina egna fördomar och fundera över argument som ”det här passar inte för kvinnor” 

och ”jag har inget emot att anställa kvinnor, men det här är för tungt, en kvinna klarar helt 
enkelt inte att utföra detta jobb”. Stämmer detta? Är fysisk styrka den avgörande egenskapen 
för att klara av det specifika uppdraget eller finns det andra meriter och egenskaper som är 
minst lika viktiga? Lyft fram och efterfråga dessa meriter, för att öppna upp för fler kvinnor att 
delta vid internationella insatser.

• Föregå med gott exempel genom att se till att det finns både kvinnor och män i det egna insats-
teamet, eller genom att visa att det till exempel är okej för en man att städa och för en kvinna att 
vara mekaniker. Detta kan legitimera att man rekryterar även kvinnor till den lokala personalen. 

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Undersök hur den organisation som du arbetar tillsammans med, alternativt är sekonderad 

till, arbetar med genusfrågor. Bekanta dig med organisationens policydokument som rör 
jämställdhet och genusperspektiv och andra relevant styrdokument.

• Ta kontakt med den lokala resurspersonen för genusperspektiv (såsom genusrådgivare eller 
”gender focal point”) när du anländer, för att få information om hur genus- och jämställdhets-
frågor diskuteras, implementeras och följs upp på arbetsplatsen. Dela gärna med dig av hur 
MSB arbetar med genusfrågor. 

• Undersök hur organisationens uppförandekod ser ut. Skiljer sig den från MSB:s och i så fall 
hur? Om det uppstår frågetecken om eventuella olikheter i de bägge uppförandekoderna, bör 
du ta upp detta med din projektledare på MSB för diskussion.
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• Se till att både kvinnor och män finns med som potentiella kandidater om du ansvarar för eller 
ingår i ett rekryteringsförfarande. Fundera över alternativa rekryteringsmetoder för att nå en 
bredare målgrupp. Detta kan genusrådgivaren på MSB hjälpa dig med. 

• Om du ansvarar för ett projekt eller program, bör du se till att en genusanalys görs inom 
ramen för projektet och att en kartläggning genomförs om vem som drabbas - kvinnor, män, 
flickor och pojkar – och hur behov för dessa olika grupper bemöts. 

• Säkerställ att informationsflödet grundar sig i olika källor. Lokala kvinnoorganisationer har ofta 
stor kunskap om hur ansvar och roller är fördelade mellan kvinnor, män, flickor och pojkar i det 
drabbade samhället.

• Ha ett löpande informationsutbyte med lokala kvinnoorganisationer om framsteg och föränd-
ringar inom insatsarbetet.

• Analysera säkerhetsläget ur ett genusperspektiv: Är säkerhetsläget detsamma för kvinnor och 
män? Hur kan organisationen arbeta för att minimera risker för sina anställda? 

• Använd genusinformationen från rekognoseringsrapporten när du planerar, implementerar 
och följer upp de projekt du arbetar med. 

• Se till att data och information om ett insatsområde är köns- och åldersindelad och att infor-
manterna består av både kvinnor och män, om du ansvarar för eller deltar i en arbetsgrupp 
som samlar in denna.

• Sträva efter att det är en så jämn könsfördelning som möjligt (minst 40 procent av det under-
representerade könet) i alla typer av grupper (till exempel vid utbildningstillfällen, interna 
arbetsgrupper och fältresor). 

• Rapportera genusaspekter av din insats till projektledaren på MSB, interna som rör 
organisation  såväl som externa som rör målgrupp.

• Undersök hur information om projektet ska nå alla. Tar vi in information från alla? Kan 
kvinnliga  intervjuare lättare prata med kvinnor än vad manliga intervjuare kan? 

Har du tänkt på detta?
• Kommer insatsen både kvinnor och män tillgodo? 

• Hur ser relationerna och kontakterna ut mellan kvinnor och män i insatslandet? Påverkar detta 
ditt arbete?

• Kan manlig insatspersonal ha problem med att hjälpa kvinnor, till exempel för att det i insats-
landet inte är accepterat med kontakt mellan kvinnor och män som inte känner varandra? 

Bra att veta
• Att efterfråga kvinnor vid lokalanställningar blir lättare om det finns kvinnor med i det egna 

teamet, i synnerhet när det gäller arbeten som traditionellt betraktas som yrken för män. 
De kvinnliga insatsmedlemmarna fungerar som förebilder som kan inspirera lokala kvinnor 
att utbilda sig eller söka ett jobb som de kanske inte skulle ha tänkt på som möjligt annars. 
Att få arbeta tillsammans med andra kvinnor, och inte bara med män, kan också bidra till att 
uppmuntra kvinnor att söka jobb eller utbilda sig. 
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Vatten och sanitet (WASH) 
I praktiken handlar MSB:s arbete med vattenförsörjning, sanitet och 
 hygieninformation (WASH – Water, Sanitation and Hygiene Promotion) om att 
se till att människor får rent vatten och att det finns toaletter, dusch  eller 
möjlighet till tvätt och rengöring samt att avfallshanteringen fungerar. 
När det gäller området vatten och sanitet behöver man kartlägga och 
plan era detta arbete för att kunna möta framtida katastrofer och kriser, 
eller för att kunna vidta omedelbara åtgärder när en kris eller katastrof 
har inträffat.

Att enbart bygga en toalett eller sätta upp ett vattenreningsverk garan-
terar inte att civilbefolkningens vattenförsörjning och hälsa blir bättre. 
Det krävs därför att man tar hänsyn till alla aspekter som rör användande, 
tillgång och kontroll över vatten och sanitet. Därför är det viktigt att iden-
tifiera vilka som ska använda toaletterna eller det rena vattnet, utbilda de 
berörda personerna i hygien och inkludera dem i planeringen av insatsen 
för att uppnå ett bra resultat. Om man får tillgång till rent vatten men 
inte tvättar händerna efter ett toalettbesök så kan smitta ändå spridas 
 vidare i ett hushåll och orsaka epidemier.

Exempel: 
Vatten för biltvätt eller matlagning
Under Nato-bombningarna 1999 i Kosovo förstördes många brunnar. I på-
följande internationella hjälpinsatser prioriterades därför att upprätta nya 
brunnar. I en by på landsbygden, där en ny brunn skulle byggas, samlade 
man byäldste (som alla var män) för att fråga var de ville ha sin brunn. De 
ville att brunnen skulle ligga bredvid byns biltvätt. Först efter att brunnen var 
klar insåg insatspersonalen att de borde ha frågat även andra grupper, som 
också skulle hämta och använda vattnet. Brunnens läge innebar nämligen att 
en majoritet av byns kvinnor var tvungna att gå tre kilometer för att hämta 
vatten till sin matlagning. Det här exemplet belyser hur viktigt det är att tänka 
igenom vilka som kan komma att beröras av en insats och att efterfråga deras 
behov och synpunkter. 
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PROjektledARe 

Så här gör du! 
• Identifiera redan när du planerar insatsen vilka som kan komma att beröras av insatsarbetet 

och hur detta påverkar insatsens utformning.

• Se till att genomföra en genusanalys när du planerar insatsen. Denna analys innefattar  
bland annat att ta reda på om det finns köns- och åldersuppdelad statistik, att se över vilka 
man får information från och vilka faktorer i samhället som påverkar kvinnors och mäns behov 
av vatten- och sanitetsanläggningar. Ställ exempelvis följande frågor:

 - Var ligger de befintliga vattentillgångarna? Hur används vattnet och av vem?

 - Vilka har kontrollen över vattentillgångarna i området och vem står för underhåll och  
förvaltning av dem? 

 - Vilka ansvarar för att hämta vatten? Är det kvinnor, män, flickor eller pojkar? Hur påverkar 
det deras tillgång till tid och resurser i det dagliga livet?

 - Var är det bra att placera nya vattenanläggningar? Hur ser säkerhetssituationen ut i förhål-
lande till placeringen? Skiljer det sig åt för till exempel kvinnor och män, barn och äldre? 

 - Behöver civilbefolkningen utbildas och få instruktioner för att kunna sköta och underhålla 
 vatten- eller sanitetsanläggningarna? 

 - Tar vi in information från alla? Kan kvinnlig personal lättare samtala med kvinnor om deras 
situation och behov än vad manlig personal kan?

 - Hur säkerställer vi att samtliga berörda, till exempel flickor, änkor och kvinnoledda hushåll, 
får lämplig hygieninformation? Behövs det en kvinnlig utbildare och tolk för att nå kvinnor?

 - Vilka har drabbats? Är det flest kvinnor eller män, eller äldre eller barn bland de drabbade? 
Hur och varför har olika grupper av befolkningen eventuellt drabbats på olika sätt? 

 - Vilka befolkningsgrupper är mest sårbara och ska få omedelbar assistans? Är till exempel 
kvinnor eller män mer drabbade? 

 - Vilka grupper i samhället kan komma att gynnas eller missgynnas av insatsen? 

Har du tänkt på detta?
• Vilka grupper, organisationer och personer på plats kontaktar du för att inhämta information 

inför uppdraget? 

• Vem eller vilka har formulerat problemet eller behovet för insatsen? Kan det finnas fler aspek-
ter att beakta när man planerar insatsen?

Exempel:  
Hur kan dricksvattnet nå alla? 
Efter översvämningarna i Pakistan 2010 sände MSB två vattenreningsverk och 
insatspersonal. Målet för insatsen var att säkra tillgången till rent dricksvatten. 
I det pakistanska samhället lever kvinnor och män ofta åtskilda utanför famil-
jen. Insatspersonalen fick i uppgift att konsultera kvinnor för att undersöka om 
det fanns ett behov av separata vattenhämtningsplatser för kvinnor och män så 
att även exempelvis ensamstående kvinnor kunde hämta vatten.



70 Handbok i jämställdhet – praktiska råd vid internationella insatser

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du! 
• Identifiera vilka som kommer att beröras av insatsen. Låt dem ta del av planeringen för att 

lämna synpunkter.

• Se till att det finns kvinnlig personal eller en kvinnlig tolk som kan kontakta kvinnor för att få 
och ge information om hur vattenförsörjningen fungerar i området.

• Se till att placera vatten- och hygienutrymmen, såsom toaletter, tvätt- och duschutrymmen, 
latriner och avfallshantering, på en säker plats samt att användarna kan ta sig dit och därifrån 
på ett säkert sätt.

• Om utbildning i skötsel och underhåll kommer att genomföras bland civilbefolkningen, se till 
att både kvinnor och män och representanter från alla berörda grupper får möjlighet att delta. 

Har du tänkt på detta?
• Vilka har kontrollen över vattentillgångarna i området och vem står för underhåll och förvalt-

ning av dem? Var ligger de befintliga vattentillgångarna? 

• Var är det bra att placera nya vattenanläggningar? Hur ser säkerhetssituationen ut för kvinnor i 
förhållande till placeringen? Vad har lokala kvinnoorganisationer för synpunkter på detta?

• Hur används vattnet och av vem? Används det till exempel för matlagning, renhållning, odling 
eller boskap? 

• Vilka ansvarar för att hämta vatten, är det kvinnor, män, flickor eller pojkar? Hur påverkar det 
deras tillgång till tid och resurser i det dagliga livet?

• Behöver civilbefolkningen utbildas och få instruktioner för att kunna sköta och underhålla vat-
ten- och/eller sanitetsanläggningarna? Behöver kvinnor särskild information? Behövs det en 
kvinnlig utbildare och tolk för att nå kvinnor?

Bra att veta 
• Tillgången till, och kontrollen över, vatten är ofta en källa till konflikter mellan olika grupper. 

Tänk på att om vattentillgångarna ska delas av flera grupper kan detta leda till ytterligare 
konflikter i en redan spänd situation. För en dialog med dem som berörs och som kan belysa 
olika aspekter i hur man kan säkra vattentillförseln. 

Hur används vattnet, och vilka hämtar det? Planera placeringen av vatten- 
anläggningen utifrån dessa behov. 
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logistik 
Arbetet som logistiker kan se väldigt olika ut beroende på uppdragets 
natur. Ibland åker man ensam och ibland i ett team. Logistikuppdragen 
innebär bland annat att koordinera transporter och inköp, att se till att 
det finns boende för nödställda, att transportera material samt att planera 
och administrera arbetet kring detta. 

En logistiker behöver skaffa sig en helhetsbild av situationen och om-
rådet för att uppnå högsta möjliga effektivitet och kapacitet inom ramen 
för uppdraget.

PROjektledARe 

Så här gör du!
• Identifiera redan under planeringen av insatsen vilka som kan komma att beröras av  

insatsarbetet och hur detta påverkar utformningen av insatsen.

• Se till att en genusanalys görs under planeringen av insatsen. Denna analys innefattar bland 
annat att ta reda på om det finns köns- och åldersuppdelad statistik, att se över vilka man tar 
in information från och vilka faktorer i samhället som påverkar kvinnors och mäns behov i en 
konflikt- eller katastrofsituation. Ställ exempelvis följande frågor:

 - Hur ser säkerhetsläget ut? 

 - Vilka områden och vägar är säkra för kvinnor respektive för män?

 - Vilka faktorer påverkar civilbefolkningens rörelsefrihet? Skiljer de sig åt för kvinnor och män?

 - Vilka vägar använder kvinnor respektive män? Hur reser de?

 - Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor, män, flickor och pojkar bland de drabbade? Finns det 
gravida, sjuka, äldre personer eller personer med funktionsnedsättning bland de drabbade? 
Hur och varför har olika grupper av befolkningen eventuellt drabbats på olika sätt? Hur 
påverkar detta vår planering av till exempel boende, sjukvård och evakuering?

 - Vem eller vilka har formulerat problemet eller behovet för insatsen? Kan det finnas fler  
aspekter att ta i beaktande i planeringen av insatsen?

 - Vilka grupper, organisationer och personer på plats kontaktar vi för att inhämta information 
inför uppdraget? Består intervjuarna av både kvinnor och män? Kan kvinnliga intervjuare 
lättare prata med kvinnor än vad manliga intervjuare kan?

 - Hur ska informationen nå alla? Om det finns behov av informationsmöten, hur och var ska de 
planeras för att alla berörda ska ha möjlighet att komma?

 - Vilka kan komma att gynnas eller missgynnas av insatsen? 
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INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Skaffa dig en så heltäckande bild av situationen och området som möjligt. Ta kontakt med 

lokala kvinnoorganisationer och prata med olika grupper som kan ge dig värdefull information 
men också komma att påverkas av ditt arbete.

• Vid lokala inköp kan du söka information om kvinnliga näringsidkare i insatslandet. Du kan 
hitta information via UNWOMEN eller lokala kvinnoorganisationer, som kan ha uppgifter om 
lokala nätverk av kvinnliga näringsidkare. Även projektledaren eller MSB:s genusrådgivare kan 
ha  användbar information om vart du kan vända dig.

• Ta reda på hur insatsen kan komma att påverka säkerheten i området, för såväl kvinnor som 
män. Analysera säkerhetssituationen genom att exempelvis ställa följande frågor: 

 - Vilka vägar använder kvinnor för att hämta vatten och ved, för att handla eller sälja varor och 
för att ta sig till fält, arbete, skolor eller sjukvård? Vilka vägar använder män?

 - Vilka områden och vägar är säkra respektive osäkra? Skiljer det sig för kvinnor och män?

 - Hur reser kvinnor respektive män? 

 - Är kvinnornas rörelsefrihet begränsad på grund av att risken är stor för övergrepp och  
våldtäkt?

 - Vilka har drabbats? Hur och varför har olika grupper av befolkningen drabbats på olika sätt? 
Hur påverkar detta planeringen av till exempel boende, sjukvård och evakuering?

 - Vilka kontaktar vi för att inhämta information? 

 - Hur ska informationen nå alla? Finns det behov av informationsmöten och var ska de hållas 
för att alla berörda ska ha möjlighet att komma?

 - Vilka kan komma att gynnas eller missgynnas av insatsen? 

• Se till att du grupperar, placerar och prioriterar utifrån de drabbades personliga behov, om du 
ska upprätta boende för nödställda eller evakuera nödställda. Ta även reda på kvinnors och 
mäns olika anspråk. Kom ihåg att du kan behöva områden med högre säkerhet för utsatta 
grupper, såsom ensamkommande barn eller människor med funktionsnedsättning. 

Har du tänkt på detta?
• Hur ser säkerhetsläget ut? Vilka områden och vägar är säkra för kvinnor respektive för män?

• Hur ser fördelningen ut bland de drabbade när det gäller kvinnor, män, flickor och pojkar? 
Finns gravida, sjuka, äldre personer eller personer med funktionsnedsättning bland de drab-
bade? Hur påverkar detta vår planering av till exempel boende, sjukvård och evakuering?
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Hälso- och sjukvård
Inom området hälso- och sjukvård arbetar MSB främst med vård av egen 
personal. Tillgång till adekvat sjukvård är av ytterst vikt för att arbetet 
ska fungera under en utlandsinsats. I varje större insats ingår det alltid 
sjukvårdspersonal med uppdrag att ge daglig sjukvård och akutsjukvård 
till MSB:s personal och ibland även till annan internationell personal. 

I särskilda fall ingår det även i uppdraget att ge hälso- och sjukvård till 
drabbade människor i civilbefolkningen, till exempel vid sök- och rädd-
ningsuppdrag. 

Hälso- och sjukvårdsbehoven är ofta mycket stora i samband med kata-
strofer eller väpnade konflikter. Bristen på sjukvård drabbar många gånger 
kvinnor hårdare, inte minst för att kvinnors egen arbetsbelastning ökar 
när tillgången till vård begränsas. Detta beror på att det ofta är kvinnorna 
som får ta hand om och vårda sjuka och sårade. Dessutom brukar den 
traditionella kvinnosjukvården, som reproduktiv hälsa och hygien, inte 
prioriteras när den lokala sjukvården kollapsar. 

Vid katastrofer men också under alla skeenden av konflikter, ökar 
risken för att kvinnor och flickor ska utsättas för våldtäkt. Detta är nå-
got man behöver ta hänsyn till när man planerar, bemannar och genom-
för en insats inom hälso- och sjukvårdsområdet. Efter en katastrof ökar 
också risken för smittspridning och epidemier bland de drabbade. 

PROjektledARe 

Så här gör du!
• Kartlägg den lokala sjukvård som finns i området med utgångspunkt i kvinnors och mäns  

olika behov.

• Ta reda på hur hälsosituationen ser ut i insatsområdet och informera insatspersonalen om 
läget. Ta också reda på vilka specifika säkerhetsrisker insatsteamet kan möta, så att de kan 
förbereda adekvat utrustning och medicin.

• Se till att en genusanalys görs under planeringen av insatsen. Denna analys innefattar bland 
 annat att ta reda på om det finns köns- och åldersuppdelad hälso- och sjukvårdsstatistik, att  
se över vilka man tar in information från och vilka faktorer i samhället som påverkar kvinnors 
och mäns hälsa och sjukvårdsbehov i en konflikt- eller katastrofsituation. Ställ exempelvis 
följande frågor:

 - Hur ser kvinnors och mäns hälsa ut i området? Finns det skillnader?

 - Vilka har drabbats? Är det flest kvinnor eller män bland de drabbade? Hur och varför har  
olika grupper i befolkningen eventuellt drabbats på olika sätt? 

 - Hur säkerställer vi att samtliga berörda, till exempel att flickor, änkor och kvinnoledda  
hushåll, får lämplig information? 

 - Tar vi in information från alla? Kan kvinnliga intervjuare lättare prata med kvinnor än vad 
manliga intervjuare kan?

 - Vilka kan komma att gynnas eller missgynnas av insatsen?
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• Om uppdraget går ut på att stödja internationell personal med sjukvård, gör en genusanalys 
av situationen och ta hänsyn till personalens sammansättning avseende kön, nationaliteter, 
kulturella och religiösa bakgrunder som kan inverka på hur man vill bli bemött och omhänder-
tagen i händelse av behov av vård. 

• Skicka med ett PEP-kit (Post Exposure Preventive Kit) med bromsmediciner mot hiv i sjukvårds-
utrustningen vid de insatser då sjukvårdspersonal ingår i teamet. 

• Efterfråga att det finns PEP-kit tillgängliga på FN:s och Röda korsets regionala kontor och 
medicinska mottagningar vid insatser då sjukvårdspersonal inte ingår i det egna teamet, eller 
om det är en sekonderad person som åker på uppdraget. 

Har du tänkt på detta? 
• I vissa länder är det otänkbart för en kvinna att gå till en manlig läkare och vice versa. Om så är 

fallet i insatslandet är det viktigt att ha med både en kvinnlig och en manlig läkare i insatsteamet. 

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Kartlägg hälsosituationen och den lokala sjukvård som finns i området med  

utgångspunkt i kvinnors och mäns olika behov: 

 - Hur ser kvinnors och mäns hälsa ut i området? Finns det skillnader och vad  
beror de på i så fall?

 - Vilka områden inom sjukvården har bortprioriterats och vilka konsekvenser  
får det för kvinnor respektive för män?

 - Hur har kvinnor respektive män drabbats? Hur och varför har olika grupper 
i befolkningen eventuellt drabbats på olika sätt? 

 - Finns adekvat sjukvård för gravida kvinnor? 

 - Hur säkerställer vi att samtliga berörda, till exempel att flickor, änkor och  
kvinnoledda hushåll, får lämplig information? 

 - Tar vi in information från alla? Kan kvinnliga intervjuare lättare prata  
med kvinnor än vad manliga intervjuare kan?

 - Vilka kan komma att gynnas eller missgynnas av insatsen? 

• Läs rekognoseringsrapporten eller prata med projektledaren eller insatschefen om hur hälso-
situationen ser ut i insatsområdet. Ta också reda på vilka specifika säkerhetsrisker kvinnor 
och män i insatsteamet kan möta, så att du kan förbereda dig med adekvat utrustning och 
medicin.

Har du tänkt på detta? 
• Vad finns det för sjukvård i området? 

• Hur ser hälsosituationen för kvinnor och män ut i området? Finns det sjukdomar och epidemier?

• Hur ser säkerhetsriskerna ut för manlig och kvinnlig insatspersonalen? Hur kan du förbereda 
dig på att ta hand om någon som skadas eller drabbas?

• Finns det speciell kvinnosjukvård och gynekologer? Hur motsvarar denna sjukvård de behov 
som finns?
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Bra att veta 
• Vid insatser med uppdrag att förebygga att sjukvården kollapsar vid en framtida katastrof eller 

konflikt, behöver du veta hur civilbefolkningens hälsotillstånd ser ut. Vilka hälsoproblem finns? 
Vilka specifika hälsoproblem har kvinnor och flickor, och får de den hjälp de behöver?

• I vissa länder är det otänkbart för en kvinna att gå till en manlig läkare och vice versa. Om 
så är fallet i insatslandet är det viktigt att ha med både en kvinnlig och en manlig läkare i 
insatsteamet.

• Det är viktigt att se till att sjukvårdsmottagningar och undersökningsrum är skyddade för 
 insyn. Det kan också finnas behov av ett avskilt område där kvinnor i lugn och ro kan uträtta 
sina  sani tetsbehov.

• En PEP-behandling (behandling med bromsmediciner för att försöka begränsa eventuell 
smitta av hiv) bör starta inom några timmar efter smittorisktillfället, men först efter att en 
läkare har kontaktats. I de fall sjukvårdspersonal ingår i MSB:s team kan du skicka med ett 
PEP-kit i sjukvårdsutrustningen. I de fall sjukvårdspersonal inte ingår i det egna teamet, eller 
om du åker som sekonderad, kan du efterfråga sådan utrustning hos FN:s och Röda korsets 
regionala kontor och medicinska mottagningar. 

I sjukvårdspersonalens uppgifter ingår daglig sjukvård och akutsjukvård till MSB:s personal 
och ibland även till annan internationell personal.
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transport, vägar och brobyggen 
MSB utför olika transportuppdrag, framför allt inom ramen för FN:s livs-
medelstransporter. Uppdragen handlar om allt från att leverera förnöden-
heter, fordon och verkstäder, till att utbilda lokalt anställda förare och verk-
stadsmekaniker samt att bidra med konvojledare. Andra uppdrag omfattar 
utveckling och återuppbyggnad av infrastruktur, såsom vägar och broar. 

MSB strävar efter en jämn könsfördelning bland insatspersonalen, det 
vill säga att minst 40 procent ska bestå av det underrepresenterade  könet. 
Myndigheten arbetar dessutom aktivt med att rekrytera kvinnor till  yrken 
som traditionellt betraktas som manliga, till exempel chaufförer och 
 mekaniker.

Exempel:  
Genusdiskussioner i fält ökar kvaliteten på insatsen 
Under en brorekognosering i norra Afghanistan träffade MSB:s team genus-
rådgivare hos partnerorganisationen UNOPS. De diskuterade hur kvinnor, 
män, flickor, pojkar och utsatta grupper kunde gynnas av hur man placerade 
och utformade de broar som MSB skulle bidra med i området. Den behovs-
bedömning av broar som UNOPS genomfört visade sig vara baserad på både 
köns- och åldersindelad data och ämnade alltså beakta kvinnors, mäns, flick-
ors och pojkars situation och prioriteringar. Diskussionerna ledde också till 
ett förslag om att konstruera stabila räcken på plats för att öka säkerheten 
för barn samt om att använda plattor för att öka framkomligheten för per-
soner med funktionsnedsättning. UNOPS och MSB bestämde sig också för att 
 anställa både kvinnor och män för att genomföra broinsatsen. 

PROjektledARe 

Så här gör du!
• Identifiera redan när du planerar insatsen vilka som kan komma att beröras av insatsarbetet 

och hur detta påverkar hur den bäst ska kunna utformas.

• Se till att genomföra en genusanalys när du planerar insatsen. Denna analys innefattar bland 
annat att ta reda på om det finns köns- och åldersuppdelad statistik och att se över vilka man 
tar in information från. Den innefattar även att ta reda på hur och varför kvinnor och män reser 
och rör sig i området där ni ska bygga en bro eller en väg. Ställ exempelvis följande frågor:

 - Varför ska vi bygga den här bron eller den här vägen?

 - Vilka är det som ska använda bron eller vägen, och hur kommer de att använda den?

 - Utifrån vilka utgångspunkter har man valt platsen för väg- eller brobygget vald? Vilka grupper 
i samhället kan komma att gynnas eller missgynnas av brons eller vägens placering?

 - Hur ser säkerhetsläget ut i området? Vilka områden och vägar är säkra för kvinnor 
respektive män? 
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 - Hur kan säkerheten påverkas av hur till exempel körrutten ser ut för ett transportuppdrag, 
eller för dragningen av en ny väg?

 - Hur ska informationen om insatsen nå alla?

 - Tar vi in information från alla? Kan kvinnliga intervjuare lättare prata med kvinnor än vad 
manliga intervjuare kan?

 - Vilka vägar använder kvinnor för att hämta vatten och ved, för att handla eller sälja varor och 
för att ta sig till arbete, skolor eller sjukvård?

 - Hur förflyttar sig män respektive kvinnor och med vilket transportsätt – med bil, buss, cykel 
eller till fots?

 - Vilka grupper i samhället kan komma att gynnas eller missgynnas av insatsen? 

• Se till att det finns kvinnor i det egna insatsteamet för att legitimera att kvinnor rekryteras till 
den lokala personalen. Vi kan själva föregå med gott exempel genom att ha kvinnor med i 
insatsteamet och genom att visa att vi tycker att det till exempel är okej för en man att städa 
och för en kvinna att arbeta som mekaniker. 

• Testa dina egna fördomar och fundera över argument som ”det här passar inte för kvinnor” 
och ”jag har inget emot att anställa kvinnor, men det här är för tungt, en kvinna klarar helt 
enkelt inte att utföra detta jobb”. Stämmer detta? Är fysisk styrka den avgörande egenskapen 
för att klara av det specifika uppdraget eller finns det andra meriter och egenskaper som är 
minst lika viktiga? Lyft fram och efterfråga dessa meriter för att öppna upp för fler kvinnor att 
delta vid internationella insatser.

En jämn könsbalans eftersträvas, och man arbetar därför aktivt med att rekrytera kvinnor 
till yrken som traditionellt betraktas som icke-kvinnliga. 
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Bra att veta 
• Att efterfråga kvinnor vid lokalanställningar blir lättare om det finns kvinnor med i det egna 

 teamet, i synnerhet när det gäller arbeten som traditionellt betraktas som mansyrken. De 
kvinnliga insatsmedlemmarna fungerar som förebilder som kan inspirera lokala kvinnor att 
utbilda sig eller söka ett jobb som de kanske inte skulle ha tänkt på som möjligt annars. Att 
få arbeta tillsammans med andra kvinnor, och inte bara med män, kan också bidra till att 
uppmuntra kvinnor att söka jobb eller utbilda sig. 

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Samla in och ta tillvara information från lokala organisationer. Dessa organisationer ser 

behoven  i samhället och har ofta förslag på åtgärder som du kan ha nytta av. Ställ frågor för 
att ta reda på hur och varför kvinnor och män reser och rör sig i området där ni ska bygga 
vägar eller en bro: 

 - Varför ska vi bygga den här bron eller den här vägen?

 - Utifrån vilka kriterier är platsen vald? 

 - Vilka grupper i samhället kan komma att gynnas eller missgynnas av brons eller vägens 
placering?

 - Vilka är det som ska använda vägen eller bron, och hur kommer de att använda den?

 - Vilka vägar använder kvinnor och män för att hämta vatten och ved, för att handla eller sälja 
varor och för att ta sig till fält, arbete, skolor eller sjukvård?

 -  Hur förflyttar sig kvinnor respektive män och med vilket transportsätt – med bil, buss, cykel 
eller till fots?

 - Hur är säkerheten i området? Hur kan säkerheten påverkas av hur till exempel körrutten ser 
ut för ett transportuppdrag, eller för dragningen av en ny väg?

• Be om råd från lokala kvinnoorganisationer om hur du kan genomföra ditt arbete och insatsen 
på ett effektivt sätt. så att kvinnors behov tillgodoses i lika stor utsträckning som mäns.

• Ha ett löpande informationsutbyte med lokala kvinnoorganisationer om framsteg och föränd-
ringar inom insatsarbetet.

• Samarbeta med lokala kvinnoorganisationer kring hur du kan komma i kontakt med kvinnor i 
allmänhet och kvinnor som lever isolerat utanför flyktingläger och samhällen i synnerhet. 

• Utgå inte från att kvinnor inte vill eller får utföra fysiskt krävande eller tekniska arbets uppgifter. 
Ta i stället reda på om det verkligen är så. Kontakta dessutom lokala organisationer och 
kvinno organisationer för att ta reda på om det är möjligt att utbilda och anställa kvinnor som 
chaufförer, mekaniker eller vid byggen. 

• Fundera över argument som ”det här passar inte för kvinnor” och ”jag har inget emot att 
anställa kvinnor, men det här är för tungt, en kvinna klarar helt enkelt inte att utföra detta 
jobb”. Stämmer detta? Är fysisk styrka den avgörande egenskapen för att klara av det specifika 
uppdraget eller finns det andra meriter och egenskaper som är minst lika viktiga? Lyft fram 
och efterfråga dessa meriter i syfte att öppna upp för fler kvinnor att söka utbildningar och 
arbeten inom insatsen.

• Fördela arbetsuppgifterna utifrån teammedlemmarnas respektive förutsättningar. Kanske 
måste inte alla vara starka och kunna klara tunga lyft: lös uppgifterna tillsammans och utnyttja 
att ni är ett team. Ta tillvara på varandras olika styrkor!



796 • Insatsspecifika råd

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

Har du tänkt på detta?
• Vilka personer, kvinnor eller män, ger dig den information som du sedan baserar planeringen 

av en insats på, när det gäller till exempel rutter för transporter eller hur en planerad väg ska 
dras genom en by?

• Kan du inom ramen för uppdraget utbilda kvinnor som är vana vid byggen, men som inte har 
någon byggnadsutbildning? Eller kan du anställa dem för att utföra arbeten som inte kräver 
att man är till exempel en utbildad murare?

Bra att veta
• I många afrikanska länder är det vanligt att det är kvinnorna som utför det mer fysiska arbetet, 

såsom husbyggen. Däremot har de oftast inte fått någon utbildning i detta, till exempel i 
att gjuta och mura. I stället är det männen som är utbildade och kontrakterade av de lokala 
byggbolagen. 

• Att känna till hur och varför kvinnor och män reser på olika sätt är en förutsättning för att 
insatser som berör infrastruktur, transport och logistik ska komma alla olika människor 
till gagn. Om du pratar enbart med män, eller enbart med kvinnor, riskerar du att förlora 

värdefull information när du planerar och utför en insats. 

Exempel:  
Bekvämare resa för gravida kvinnor 
En projektledare berättar om en insats i Sudan: ”Under ett uppdrag i Sudan 
fick insatspersonalen plötsligt börja köra flyktingar till ett flyktingläger. Till 
den kvinnliga insatspersonalen framkom önskemål från gravida kvinnor om 
att få en kudde för att skydda ryggen och svanken under den obekväma 
resan på gropiga vägar. Detta hade de gravida kvinnorna kanske inte vågat 
framföra till den manliga personalen, och jag är inte säker på att männen 
hade tänkt på detta själva.”

Exempel:  
Kvinnliga lastbilsförare röner stor uppmärksamhet i Sudan 
Det är inte en vanlig syn med kvinnliga chaufförer på dessa breddgrader. 
UNHCR har rekryterat fyra kvinnor, som alla har genomgått en förarutbild-
ning genom MSB:s försorg. De har ett avancemang som innebär att förarna 
avancerar från att köra mindre terrängbil i tätorten till att köra lastbil på 
längre sträckor. En av dessa förare är nu också konvojledare.
 Dessa kvinnor har den bestämda uppfattningen att de är minst lika bra 
som de manligaförare som männen. Hos ledningen vid UNHCR och GTZ 
(ung. Tysklands motsvarighet till Sida) sträcker man sig ännu längre och 
 säger att kvinnorna framför sina fordon på ett mer ansvarsfullt sätt.
 Träningen har varit bra. De två svenska kvinnorna som var instruktörer har 
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gett dessa kvinnliga förare självförtroende och kunskap som de uppskattar högt.
Traditionellt i Yei så tror man att en kvinna inte kan bli gravid om hon kör ett 
fordon. Denna myt har våra svenska kvinnor slagit hål på och numera så är 
det ingen i Yei som tror på detta.
När kvinnorna kommer till flyktinglägren samlas de kvinnliga flyktingarna 
och applåderar och skriker ut sin glädje över att se kvinnliga förare. 
 I Yei har lokala media, radio och tidningar, skrivit om dessa kvinnliga  förare 
som rönt uppmärksamhet. Organisationen ARC, American Refugee Commit-
tee använder dessa exempel vid sina besök i byar för att stärka kvinnors själv-
förtroende. Lönen är densamma för de kvinnliga som manliga  förarna.

Källa: Utdrag från Reserapport, Projekt: Transportstöd, SRSA/UNHCR Södra 
Sudan, av Curt Näslund och Anders Bjällfalk.
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elektricitet 
Elektriker finns det behov av i många typer av uppdrag. Det kan handla 
om att se över befintliga elnät, att bygga nya elnät, att hjälpa till att upp-
rätta basläger eller att utbilda lokala elektriker. Elektriker kan både ingå i 
ett insatsteam från MSB eller sekonderas. 

MSB strävar efter en jämn könsfördelning bland insatspersonalen, det 
vill säga att minst 40 procent ska bestå av det underrepresenterade könet. 
Myndigheten arbetar också aktivt med att rekrytera kvinnor till yrken 
som traditionellt betraktas som manliga, till exempel elektriker. En förut-
sättning för att kunna involvera lokala kvinnor i kapacitetsutveckling och 
återuppbyggnadsarbete är dessutom att det redan finns kvinnlig personal 
i insatsteamet.

PROjektledARe 

Så här gör du!
• Identifiera redan när du planerar insatsen vilka som kan komma att beröras av insatsarbetet 

och hur detta påverkar hur insatsen utformas.

• Se till att genomföra en genusanalys när du planerar insatsen. Denna analys innefattar bland 
annat att ta reda på om det finns köns- och åldersuppdelad statistik, att se över vilka man tar 
in information från och att få en bild av kvinnors och mäns respektive behov. Ställ exempelvis 
följande frågor:

 - Varför ska vi genomföra det här uppdraget? Vilka behov finns? Ser behoven olika ut för kvin-
nor och män?

 - Hur får vi information om vilka som ska använda elen och hur de kommer att använda den? 
Använder män och kvinnor el på olika sätt, tider och ställen? Behöver vi använda en kvinnlig 
intervjuare eller tolk för att kunna hämta in information från kvinnor?

 - Vilka grupper i samhället kan komma att gynnas eller missgynnas av insatsen?

 - Måste de som ska använda elen kunna betala för de elnät som ska byggas? Vad får det för 
konsekvenser för dem som inte har möjlighet att betala?

 - Hur får samtliga berörda information om insatsen? Kan vi se till att lägga eventuella informa-
tionsmöten på en tid och plats så att alla har möjlighet att komma? Finns det behov av att 
kvinnlig insatspersonal informerar och samtalar med kvinnor?

 

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Ta del av rekognoseringsrapporten om det har gjort en sådan inför insatsen. Diskutera med 

projektledaren vilka specifika behov som kan finnas bland den egna personalen och bland 
olika grupper i civilbefolkningen. 

• Ta reda på vilka behov som finns och vilka som kan komma att beröras av ditt arbete: 

 -  Vad är syftet med uppdraget? 

 - Hur får vi information om vilka som ska använda elen och hur de kommer att använda den? 
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Vem hämtar vi information från? Kan det vara lättare för kvinnlig insatspersonal att prata 
med kvinnor om deras situation och behov?

 - Använder kvinnor och män el för olika ändamål?

 - Kommer insatsen både kvinnor och män tillgodo? 

• Be genusrådgivaren om kontaktuppgifter till de kvinnoorganisationer som finns på plats, för 
att prata med dem om möjligheten och intresset av att utbilda kvinnliga elektriker.

Har du tänkt på detta? 
• Hur ser relationerna och kontakterna ut mellan kvinnor och män i insatslandet? Påverkar detta 

ditt arbete?

• Hur kan du som manlig elektriker stötta din kvinnliga kollega i länder där det är ovanligt med 
kvinnliga elektriker?

• På vilket sätt kommer ditt arbete att komma civilbefolkningen till godo? Kommer både kvinnor 
och män att använda sig av elen, och vad har de för olika behov?

• Om det inte finns kvinnliga elektriker i det aktuella området, kan du initiera särskilda utbild-
ningsinsatser för kvinnor i ämnet?

• Om du deltar i uppdraget att upprätta ett basläger: Kan du redan på förhand ta reda på om 
det finns några specifika behov bland personalen som ska bo i baslägret? Finns det anledning 
att särskilt lysa upp vissa områden i baslägret, på grund av säkerhetsskäl eller på grund av 
olika behov hos användarna? Behöver vissa områden i lägret ha särskilt skydd? Hur kommer 
det att se ut inne i tälten? Kommer ni att upprätta innertält och individuella avdelningar?

Ta reda på vilka som kommer att beröras av baslägrets utformning och hur detta kommer att 
påverka planering och genomförande av insatsen.
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Basläger 
En förutsättning för att fler kvinnor ska delta i internationella insatser är 
att boendet är anpassat för både kvinnor och män, till exempel genom att 
det finns separata duschrum och möjlighet att byta om i avskildhet. För 
att baslägret ska fungera så bra som möjligt för alla behöver man redan 
i planeringsfasen ta reda på vilka särskilda behov kvinnor och män har 
och hur de kan tillgodoses. MSB har utarbetat ett baslägerkoncept som 
inkluderar många av aspekterna i de följande råden. Däremot kan man 
behöva göra justeringar på plats, eftersom situation och förutsättningar 
förändras beroende på insats. 

PROjektledARe

Så här gör du!
• Identifiera så tidigt som möjligt vilka som kommer att beröras av baslägrets utformning och 

hur detta påverkar planering och genomförande av insatsen.

• Se till att en genusanalys görs under planeringen av baslägret. Denna analys innefattar bland  
annat att se över vilka man tar in information från och att få en bild av kvinnors och mäns 
respektive behov. Ställ exempelvis följande frågor:

 - Vilka kommer att bo och arbeta i baslägret? Vad har de för behov? Har kvinnor och män olika 
behov? 

 - Hur kan man anpassa och utforma baslägret så att både kvinnor och män kan arbeta och bo där?

 - Hur kan man placera lägrets olika delar, såsom hygienutrymmen och boendeområden, för 
att öka säkerheten och främja kvinnors och mäns behov? 

 - Vilken typ av duschar och toaletter är bäst lämpade?

 - Hur ska informationen om insatsen nå alla? 

 - Tar vi in information från alla användargrupper? 

 

INSAtSPeRSONAl 

Så här gör du!
• Kartlägg vilka som ska bo och arbeta i baslägret. Ta reda på om de har några uttalade önske-

mål och behov när det gäller hur lägret ska utformas. Har kvinnor och män olika behov? På 
så sätt kan du minimera risken att överraskas av problem eller situationer och behov som du 
inte haft kännedom om. Eftersträva att minst 40 procent av personalen som bygger lägret är 
kvinnor. 

• Ta reda på följande när du ska upprätta hygienutrymmen, såsom toaletter och duschar:

 - Vilken typ av toaletter är bäst lämpade att använda? Fungerar svenska toaletter eller finns 
det ett behov av särskilda toaletter, som till exempel huktoaletter?

 - Hur bör man placera toaletterna för att skydda från insyn? Hur placeras de bäst i förhållande 
till exempelvis boende och dusch? För vissa är det även viktigt att toaletterna inte är nära 
sociala platser i lägret, där många ser vilka som går in och ut från toaletterna. 
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 - Hur bör duscharna se ut och var ska man placera dem? Är det okej för de kvinnor som kom-
mer att arbeta i baslägret att duscha i ett gemensamt duschutrymme eller kan man dela upp 
det i separata duschar? 

 - Hur kan man anpassa de moduler som används efter den rådande kulturen och situationen?

• Informera en elektriker, gärna redan under planeringsfasen, om du planerar att sätta upp 
innertält och detta kräver extra el. Likaså om det av säkerhetsskäl behövs extra belysning på 
vissa platser. 

• Se till att det finns en avskild del för kvinnor om du ska upprätta ett bönetält.

Har du tänkt på detta?
• Kommer både kvinnor och män att bo och arbeta i baslägret? Hur ser deras olika behov ut? 

• Har du frågat och lyssnat på kvinnor för att ta reda på vad de har för behov och synpunkter? 
Finns det ett behov av att ha separata möten med kvinnor?

• Hur kommer hygienutrymmena att se ut? Hur kommer sovplatserna att se ut? På vilket sätt 
svarar de mot kvinnors och mäns olika behov?

• Finns det ett behov av att ha privata utrymmen där man kan byta om och hänga upp under-
kläder? Är det möjligt att sätta upp innertält för att skärma av? Är de hygienutrymmen som 
ligger vid duscharna tillräckligt stora så att det är praktiskt möjligt att byta om i dessa?

• Hur är belysningen mellan baslägrets olika delar? Hur svarar den mot kvinnors och mäns olika 
behov? Finns det behov av att ha belysningen på dygnet runt? 

• Är de delar av baslägret där kvinnor vistas nära belysning, eller ligger de avsides och enskilt?

• Fundera på placeringen av baslägret. Valet av plats kan påverka civilbefolkningens och 
insatspersonalens säkerhet. Har du tagit hänsyn till att säkerhetssituationen kan vara olika för 
kvinnor och män?

Exempel:  
Misstag i placering av ett hygienutrymme rättades till
En projektledare berättar om en insats i Centralafrikanska republiken: ”När 
vi byggde det förra fältkontoret bommade vi när det gällde hygienutrym-
mena: handfaten sattes på utsidan av byggnaden så att alla kunde se dem 
som skulle tvätta sig. Vi hann rätta till det och flytta dem, och vi flyttade 
också öppningen till hygienutrymmena åt det håll där det var minst insyn. 
Trots det fick vi komplettera med bastmattor som insynsskydd. Det mesta 
går att rätta till genom att tänka på det i ett tidigt skede.”
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Sök och räddning 
Omedelbart efter en naturhändelse eller konflikt som har resulterat i 
 raserade byggnader, kan MSB besluta om att sända en styrka som söker av 
ett drabbat område och räddar fastklämda och instängda. MSB genomför 
även mer långsiktiga insatser tillsammans med partnerorganisationer i län-
der där sök- och räddningskapaciteten behöver utvecklas. Ibland omfattar 
MSB:s sök- och räddningsuppdrag även att ge sjukvård till räddade. 

När MSB har tagit beslut om att genomföra en sök- räddningsinsats 
är det ofta mycket bråttom att komma i väg. Detta påverkar möjligheten 
att kunna förbereda och planera insatsen. Därför är det extra viktigt att i 
förväg diskutera genusfrågor och varför de är relevanta för sök- och rädd-
ningsuppdrag samt ta fram tydliga metoder för hur man ska integrera 
dessa frågor i arbetet. Tillgången till relevant och nödvändig information 
kan dock vara knapphändig. Detta ställer stora krav på såväl projektledare 
som insatspersonal. Trots att tiden är knapp är det ändå viktigt att ta reda 
på så mycket information som möjligt om vad som har skett och hur det 
har drabbat olika människor. Att ha huvuddragen klara för sig – till exem-
pel att veta vilka som i huvudsak har drabbats – gör det lättare att sätta in 
rätt hjälp från början. 

En genusanalys kan bland annat att visa att olika grupper har olika 
 rörelsemönster. Det är exempelvis inte ovanligt att kvinnor och barn 
oftare  befinner sig inomhus än män, som oftare arbetar utanför hemmet. 
En jordbävning kan därför drabba kvinnor och barn hårdare, men även 
äldre och personer med funktionsnedsättning. På vissa platser är det dess-
utom inte accepterat med fysisk kontakt mellan främmande kvinnor och 
män. Detta medför att kvinnlig insatspersonal är absolut nödvändig. 

Tipsen och råden nedan är indelade efter snabba insatser samt insatser 
som syftar till att utveckla sök- och räddningskapacitet på plats.

PROjektledARe 

Så här gör du! 

Vid snabba insatser
• Identifiera redan när du planerar insatsen vilka som kan komma att beröras av insatsarbetet 

och hur detta påverkar hur man ska genomföra sök- och räddningsarbetet. Se till att hämta 
in köns- och åldersuppdelad statistik över vilka som har drabbats. Se också över vilka man 
tar in information från och skapa dig en bild av kvinnors och mäns olika behov av hjälp. Ställ 
exempelvis följande frågor:

 - Vilka har drabbats? Är det flest kvinnor eller män bland de drabbade? Finns det särskilt 
utsatta grupper i sammanhanget? 

 - Hur och varför har kvinnor och män eventuellt drabbats på olika sätt?

 - På vilka platser befinner sig de drabbade? Är det olika för kvinnor och män? 
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 - Har kvinnor och män olika behov i en räddningssituation?

 - Vilka grupper i samhället kan komma att gynnas eller missgynnas av räddningsinsatsen?

• Kan det finnas särintressen som styr vilka prioriteringar man gör i räddningsinsatsen? Hur 
säkerställer vi att man tar in relevant information från olika grupper?

• Finns det arbetskläder och skor i både dam- och herrstorlekar?

Har du tänkt på detta? 
• Om det är många kvinnor bland de drabbade, ta reda på hur det påverkar räddningsinsatsen. 

Kan manlig insatspersonal hjälpa kvinnor eller är det inte accepterat med kontakt mellan  
kvinnor och män som inte känner varandra? Om så är fallet är det nödvändigt med både 
kvinnlig och manlig insatspersonal. 

• Använd filtar för att skyla de personer, kvinnor såväl som män, som räddas ur rasmassorna. 

Vid kapacitetsutvecklande insatser 
• Att genomföra en genusanalys när man planerar kapacitetsutvecklande insatser ökar möjlig-

heten att framtida sök- och räddningsinsatser gynnar såväl kvinnor och män som flickor och 
pojkar. Analysen kan också säkra att man i ökad grad lyckas rekrytera och utbilda både kvinnor 
och män i en insats. 

• Genomför en genusanalys som innefattar att ta reda på hur samarbetsorganisationen arbetar 
med jämställdhet och genusperspektiv och om det finns tillgång till köns- och åldersuppdelad 
statistik. Analysen ska även innefatta hur man kan anpassa material, utrustning och anläggning-
ar till kvinnors och mäns olika behov. Vidare ska den leda fram till en bild av kvinnors och mäns 
situation och behov vid en räddningsinsats. MSB:s genusrådgivare kan hjälpa dig med detta.

• Fundera över om kvinnor och män har samma möjlighet att ta anställningar eller delta i 
utbildningar inom insatsen. Når informationen om insatsen ut till alla? Kan du föra en dialog 
med aktuell samarbetsorganisation för att bidra till att uppnå målet att 40 procent av de som 
deltar i en insats ska bestå av kvinnor? 

• Lägg aktiviteter på en sådan tid och plats att både kvinnor och män har möjlighet att delta. 
Det kan till exempel handla om att kvinnor ska kunna ta sig till och från utbildningen medan 
det är ljust ute, att utbildningen inte krockar med andra arbetsuppgifter och att det finns 
separata damtoaletter och eventuella omklädningsrum samt att det finns säkra transport-
möjligheter för deltagarna. 

• Fundera över argument som ”det här passar inte för kvinnor”, ”jag har inget emot att anställa 
kvinnor, men det är för tungt, en kvinna klarar helt enkelt inte av att utföra detta jobb” och 
”i den här kulturen kan inte kvinnor jobba med detta”. Stämmer detta? Är fysisk styrka den 
avgörande egenskapen för att klara av det specifika uppdraget eller finns det andra meriter 
och egenskaper som är minst lika viktiga (såsom språkkunskaper, genusexpertis, kunskaper 
om regionen eller interkulturell kommunikation)?

• Se till att alla kläder och skor finns i både dam- och herrstorlekar samt att de är lämpliga ur 
kulturell synpunkt. Fundera även på om både kvinnor och män kan använda utrustningen.

• Fundera över om kvinnor och män kan delta i gemensamma övnings- eller utbildningstillfällen 
eller om det behövs separata tillfällen.

• Reflektera över olika gruppers olika behov vid övningar och utbildningar, till exempel på vilket 
sätt könsroller och rörelsemönster påverkar var man befinner sig samt vilket behov man har. 

• Se till att det finns både kvinnliga och manliga instruktörer på alla utbildningar inom insatsen. 
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INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• Identifiera redan när du planerar insatsen vilka som kan komma att beröras av insatsarbetet 

och hur detta påverkar hur man ska genomföra sök- och räddningsarbetet. Ta reda på om det 
finns köns- och åldersuppdelad statistik över vilka som har drabbats. Se också över vilka man 
tar in information från och skapa dig en bild av kvinnors och mäns olika behov av hjälp. 

 Vid snabba insatser
• Skaffa information om vilka som har drabbats. Är det flest kvinnor eller män bland de drab-

bade? På vilka platser befinner sig de drabbade kvinnorna och männen? (Ett exempel kan vara 
att kvinnor har befunnit sig hemma, det vill säga inomhus, när husen rasat i en jordbävning.) 

• Se över vilka ni hämtar in information från och försök att se till att ni inte bara får information 
från en källa. Intervjuar ni såväl kvinnor och män som flickor och pojkar, för att få information 
om var drabbade finns och vad de har för behov? Kan kvinnliga intervjuare lättare prata med 
kvinnor än vad manliga intervjuare kan?  

• Vilka grupper i samhället kan komma att gynnas eller missgynnas av räddningsinsatsen? 

• Anpassas hjälpen utefter vilka som har drabbats? Bör hjälpen skilja sig åt för kvinnor och män? 
Behövs det separata uppsamlingsplatser för kvinnor och män eller för personer med funktions-
nedsättning? 

• Kan det vara problematiskt för manlig insatspersonal att hjälpa kvinnor på grund av att det 
inte är accepterat med kontakt mellan kvinnor och män som inte känner varandra? Kan du i så 
fall ta hjälp av kvinnliga kollegor och andra personer på plats, såsom familj? 

• Finns det arbetskläder och skor i både dam- och herrstorlekar?

• Använd filtar för att skyla de personer, kvinnor såväl som män, som räddas ur rasmassorna. 

Vid kapacitetsutvecklande insatser
• Att genomföra en genusanalys när man planerar kapacitetsutvecklande insatser ökar möjlig-

heten att framtida sök- och räddningsinsatser gynnar såväl kvinnor och män som flickor och 
pojkar. Analysen kan också säkra att man i ökad grad lyckas rekrytera och utbilda både kvinnor 
och män i en insats. 

• Genomför en genusanalys som innefattar att ta reda på hur samarbetsorganisationen arbetar 
med jämställdhet och genusperspektiv och om det finns köns- och åldersuppdelad statistik. 
Analysen ska även innefatta hur man kan anpassa material, utrustning och anläggningar till 
kvinnors och mäns olika behov. Vidare ska den leda fram till en bild av kvinnors och mäns 
situation och behov vid en räddningsinsats. MSB:s genusrådgivare kan hjälpa dig med detta. 
Ställ exempelvis följande frågor:

 - Har alla möjlighet att ta del av utbildningar eller övningar inom insatsen? Når informationen 
om dessa ut till alla?

 - Har du uppnått målet att 40 procent av dem som är anställda eller deltar på utbildnings- och 
övningstillfällen under insatsen är kvinnor? Om inte, hur kan du förbättra kvinnors deltagande? 

 - Är aktiviteter förelagda till en tid och plats så att både kvinnor och män har möjlighet att delta? 
Det kan till exempel handla om att kvinnor ska kunna ta sig till och från en aktivitet medan det 
är ljust ute, att den inte krockar med andra uppgifter och att det finns separata damtoaletter 
och eventuella omklädningsrum samt att det finns säkra transportmöjligheter för deltagarna. 

 - Finns det både kvinnliga och manliga instruktörer på utbildningar inom insatsen? 
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 - Är fysisk styrka den avgörande egenskapen för att klara av det specifika uppdraget eller finns 
det andra meriter och egenskaper som är minst lika viktiga? För gärna en dialog med samar-
betsorganisationen kring hur man kan rekrytera och utbilda kompetenta kvinnor och män. 

 - Finns alla kläder och skor i både dam- och herrstorlekar? Är de lämpliga ur kulturell synpunkt?

 - Kan både kvinnor och män använda utrustningen?

 - Kan kvinnor och män utföra övningar tillsammans eller behövs separata övningstillfällen?

 - Är övningsfälten skyddade från insyn om det behövs av säkerhetsskäl?

 - Har ni både manliga och kvinnliga statister vid övningar och scenarier? Det är också bra att 
använda dockor för att påvisa hur barn kan drabbas och befinna sig i mindre utrymmen. Lägg 
gärna till faktorer som funktionsnedsättning och religion som en del i scenariot. Kom dock 
ihåg att inte förstärka fördomar, 

 - Innehåller övningarna en del för att diskutera att olika befolkningsgrupper kan ha olika 
behov? Sådant som könsroller och rörelsemönster påverkar var olika grupper befinner sig vid 
en jordbävning och därmed också vilket behov de har.

• För en dialog med samarbetsorganisationen om hur de kan öka andelen kvinnor bland dem 
som arbetar med sök- och räddningsinsatser. Diskutera också hur man konkret kan arbeta med 
ett genusperspektiv i en sök- och räddningsinsats för att nå både kvinnor och män, såväl inom 
insatsteamet som med andra samarbetsorganisationer. Håll ett utbildningstillfälle vid behov. 

Bra att veta
• Förutom via kontakter med officiella representanter kan du få värdefull information från lokala 

organisationer, till exempel kvinnoorganisationer. De kan ha kunskap om hur, var och när 
kvinnor rör sig och hur de har drabbats. Kom ihåg att man ofta får olika information från olika 
befolkningsgrupper – information som alltså kan komplettera varandra.

• I kristider kan det sexuella våldet mot kvinnor och flickor öka. Tänk på att det därför kan vara 
nödvändigt med separata samlingsplatser för kvinnor och flickor respektive män och pojkar.

Exempel:  
Olika rörelsemönster för kvinnor och män påverkar var 
överlevare finns efter en jordbävning 
År 2010 höll MSB utbildningar för instruktörer för sök- och räddningsupp-
drag tillsammans med nationella myndigheter i Tadzjikistan. Under utbild-
ningen fick deltagarna diskutera hur olika befolkningsgrupper kan drabbas 
på olika sätt i ett jordbävningsscenario. Deltagarna fick bland annat reflek-
tera över hur olika könsroller påverkar kvinnors och mäns rörelsemönster. 
De kom då fram till att kvinnors och mäns roller och arbetsuppgifter ofta 
är segregerade i samhället och att man därför kan hitta manliga och kvinn-
liga överlevare i olika områden. Att ha kunskap om detta är viktigt för att 
sök- och räddningsteamen ska kunna nå alla överlevare. Deltagarna kom 
även fram till att det i vissa områden i Tadjikistan var svårt för manliga 
räddningsarbetare att rädda kvinnliga överlevare på grund av att det inte 
var accepterat med fysisk kontakt mellan män och kvinnor utanför familjen. 
Att det ingår både kvinnor och män i insatsteamet är därför extra viktigt. 
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Minhantering 
I arbetet med minhantering är det ytterst viktigt att inbegripa de kvinnor, 
män, flickor och pojkar som lever och rör sig i de kontaminerade områdena. 
Dels för att kunna hämta in information från alla håll när man ska göra en 
kartläggning av minröjningen, dels för att möjliggöra en säkrare tillvaro 
samt en ekonomisk och social utveckling för alla människor i området. 

Målet med minröjningen är att röja på rätt platser och att röjningen 
ska komma alla människor i området till godo. Det är viktigt att ha kon-
takt och en levande dialog med civilbefolkningen för att bedöma vilka 
områden som ska prioriteras. Det är alltså viktigt att ta kontakter med 
 såväl officiella representanter, exempelvis byäldste eller borgmästare, 
som andra  grupper i samhället, exempelvis lokala kvinnoorganisationer.
 

PROjektledARe

Så här gör du! 
• Identifiera redan när du planerar insatsen vilka som kan komma att beröras av insatsarbetet 

och hur detta påverkar hur man ska genomföra insatsen.

• Se till att genomföra en genusanalys när du planerar insatsen. Denna analys ska bland annat 
innefatta att ta reda på om det finns köns- och åldersuppdelad statistik och att se över vilka 
man tar in information från. Den ska även leda fram till en bild av kvinnors och mäns olika 
situation och behov. Ställ exempelvis följande frågor:

 - Intervjuar vi såväl kvinnor och män som flickor och pojkar för att få information till  
planeringen av insatsen? Information är viktig för att till exempel planera vilka  
områden som ska röjas och hur stödet till minoffer ska fördelas.

 - Består intervjuarna av både kvinnor och män? Kan kvinnliga intervjuare lättare prata med 
kvinnor än vad manliga intervjuare kan?

 - Hur säkerställer vi att samtliga berörda, till exempel flickor, änkor och kvinnoledda hushåll, 
får lämplig information?

 - Tar vi in information från alla berörda?

 - Vilka har drabbats? Är det flest kvinnor eller män bland de drabbade? Hur och varför har olika 
människor eventuellt drabbats på olika sätt?

 - Vilka av de drabbade ska få omedelbar assistans? 

 - Hur ska stödet till offer för minor och klusterammunition fördelas? 

 - Vilka grupper i samhället kan komma att gynnas eller missgynnas av insatsen?

 - När och var planeras informationsmöten, har alla möjlighet att komma? 

• Separera och analysera information och statistik utifrån kön och ålder. Det är viktigt att beakta 
både kvinnors och mäns synpunkter på hur de kontaminerade områdena påverkar deras 
dagliga liv och hur de ser på en röjning av området.

• Kontakta gärna kvinnoorganisationer för att få ytterligare information som kan vara  
användbar i kartläggnings- och informationsarbetet. 

• Se till att det finns både kvinnlig och manlig sjukvårdspersonal, så att både drabbade kvinnor 
och män ska kunna få vård.
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• Se till att ta med de ekonomiska, sociala och psykologiska konsekvenser som minskador  
kan ge upphov, och som kan variera för kvinnor och män, till när du planerar och genomför 
eventuella rehabiliteringsprogram.

Bra att veta 
• 85–90 procent av de direkta offren, såväl skadade som förolyckade, av landminor och 

klustervapen är pojkar och män. Det beror bland annat på de höga risker som pojkar och män 
ofta utsätter sig för. Flickor och kvinnor drabbas givetvis också, men på andra sätt. Exempelvis 
har de ofta inte samma tillgång till läkarvård efter en olycka med minor eller klusterammuni-
tion som män har. Ofta har de inte heller samma möjlighet att ta del av information (såsom 
utbildningar och informationskampanjer) eller att delta i de beslutsprocesser som har med 
minhantering att göra.

•  Ofta är det flickor och kvinnor som vårdar minoffer, vilket ökar deras totala arbetsbelastning 
och kan hindra dem från att gå i skolan eller från att utföra avlönat arbete.

• Vid rekrytering inom minröjning så är det ibland negativt att sökande har tidigare erfarenhet 
eller meriter av minröjning. Det gäller särskilt om en sökande kommer från väpnade styrkor 
eller är självlärd, eftersom metodiken kan vara tveksam och attityden till risker alltför vidlyftig. 
 Därför är oerfaren personal i många fall att föredra och med rätt utbildning och övning kan 
både kvinnor och män bli kompetenta minröjare. Traditionellt har kvinnor ofta varit mer 
 accepterade inom områden som kartläggning och informationsinhämtning (survey) eller   
som instruktörer för minriskutbildning (Mine Risk Education, MRE). Området minröjning, det 
vill säga att fysiskt söka efter och röja funna minor, har däremot varit mer mansdominerat. 
MSB arbetar dock för att både kvinnor och män aktivt ska delta i samtliga arbetsområden 
inom minhantering. 

Exempel:  
Kvinnliga och manliga minriskutbildare i Afghanistan 
Till en minriskutbildning i Afghanistan anställdes lokala informationsteam. 
Teamen bestod av både kvinnor och män som hade grupperats på ett sätt 
som var lokalt accepterat, de bestod till exempel av man och hustru, bror och 
syster samt mor och son. Syftet med minriskubildningen var att informera 
civilbefolkningen om farorna med minor och icke exploderad ammunition.  
 De blandade informationsteamen möjliggjorde att man nådde även 
kvinnor  i befolkningen. Om teamen hade bestått av endast män hade det 
dock varit svårare att nå ut med informationen direkt till den kvinnliga 
 befolkningen, eftersom kvinnor och män i Afghanistan har begränsad kon-
takt med varandra utanför den egna familjen. Samtidigt innebar det att de 
anställda kvinnorna fick möjlighet att försörja sig och röra sig relativt fritt 
inom sitt arbete.
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INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• Ställ följande kontrollfrågor när du hämtar in eller sprider information, för att säkerställa att 

informationen kommer från alla och når alla: 

 - Intervjuar vi såväl kvinnor och män som flickor och pojkar?

 - Består intervjuarna av både kvinnor och män? Kan kvinnliga intervjuare lättare prata med 
kvinnor än vad manliga intervjuare kan?

 - Når informationen hela målgruppen och tar vi in information från alla? 

 -  Hur säkerställer vi att änkor och kvinnoledda hushåll får lämplig information?

 - Hur prioriteras de områden som ska röjas? Vilka konsekvenser får detta för kvinnor, män och 
barn? Har både kvinnor och män tillgång till de röjda områdena när de lämnas över?

 - Vem tar ansvaret för minoffer? Vanligtvis är det kvinnor och flickor som vårdar minoffer, vilket 
ökar deras totala arbetsbelastning och kan hindra flickor från att få tillgång till utbildning 
eller från att utföra avlönat arbete.

 -  Vilka av de drabbade får omedelbar assistans?

 - Hur fördelar vi stödet till offer för minor och klusterammunition? 

• Separera och analysera information och statistik utifrån kön och ålder. Det är viktigt att samla 
kvinnors och mäns synpunkter på hur de kontaminerade områdena påverkar deras dagliga liv 
och hur de ser på en röjning av området.

• Kontakta gärna kvinnoorganisationer för att få ytterligare information som kan vara använd-
bar i kartläggnings- och informationsarbetet. 

Att röja på rätt ställe och att röjningen kommer alla människor i området till godo är målet 
med minröjningen.
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• Lägg informationsmöten på en tid och plats som inte stör människors dagliga arbete, så att så 
många som möjligt kan delta.

• Under en minriskutbildning (MRE) ska det alltid finnas minst en kvinnlig och en manlig instruk-
tör, för att möjliggöra kontakter med både kvinnor och män på plats. En minriskutbildning ska 
vara genusmedveten och belysa hur och varför kvinnor och män drabbas olika av landminor. 
För att säkerställa att informationen når ut till alla ska utbildningen dessutom använda sig 
av andra medium än enbart det skriftliga. Generellt sätt är kvinnor icke-läskunniga i högre 
grad än män och har därför ofta större behov av att få information på annat sätt än i skrift, till 
exempel genom teater, film, planscher eller radio.

• Se till att röjningsteamen består av både kvinnor och män. Detta ökar kontaktytorna med 
den kvinnliga befolkningen, vilket främjar informationsinsamlingen från kvinnor och flickor. 
Säkerställ dessutom att det finns lämplig skyddsupprustning till både kvinnor och män. Om 
röjningsteamen bor i basläger under arbetsinsatsen bör dessa vara genussäkrade enligt de 
riktlinjer som presenteras i avsnittet ”Basläger” (sidan 83). 

• Se till att det finns både kvinnlig och manlig sjukvårdspersonal för att både kvinnor och män, 
som skadats av minor eller icke exploderad ammunition, ska kunna få vård. 

• När du ska annonsera till en kommande rekrytering i fält så är det viktigt att diskutera möjlig-
heter och fördelar med att rekrytera både kvinnor och män. Diskutera detta med den lokala 
maktstrukturen så att de är införstådda i att man till exempel avser att rekrytera personer till 
tjänster som inte typiska för respektive kön (exempelvis kvinnliga minröjare). För att uppnå 
MSB:s mål att minst 40 procent av personalen ska bestå av kvinnor kan det i vissa samman-
hang löna sig att hålla separata presentationer och ansökningstider för kvinnor. Det är ofta 
viktigt att genomföra gemensamma utbildningar för kvinnor och män, så att alla ser att alla 
teammedlemmar har samma kunskap. Dessutom kan utbildningen på så sätt skapa förtro-
ende teammedlemmarna emellan. Ett alternativ är att man har separata utbildningstillfällen, 
men använder sig av observatörer från respektive grupp. 

Har du tänkt på detta? 
• På vilken information baserar du vilka områden som ska prioriteras och vilken metod som ska 

användas? Kan det finnas ytterligare upplysningar som är viktiga att ta hänsyn till, till exempel 
när det gäller kvinnors och mäns olika vanor? Studier visar att kvinnor och män har olika 
information om vilka områden som är kontaminerade. Genom att fråga både kvinnor och män 
under kartläggningsfasen kan man säkerställa att viktig information inte går förlorad. 

• Har du tillräcklig information om hur kvinnor, män, flickor och pojkar rör sig i området? 

• Faserna rekrytering, utbildning och operativ start är kritiska då det oftast är här deltagare  
hoppar på grund av exempelvis påtryckningar från familjen. Hör dig för om manliga och  
kvinnliga teammedlemmar kan övernatta utanför hemmet eller om det behövs andra  
arrangemang för att kvinnor och män ska kunna fortsätta att delta i insatsen.

• Tänk på att det kan vara viktigt med separata böneplatser och omklädningsrum för lokal-
anställda.

Bra att veta
•  Minskadade kvinnor upplever ofta ökad risk att bli lämnade av sina män. Unga flickors möj-

ligheter att bli gifta minskar dessutom ofta drastiskt. Utan vård och med begränsade resurser 
ökar därmed risken för att dessa kvinnor ska hamna i fattigdom.
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• Vid rekrytering inom minröjning så är det ibland negativt att sökande har tidigare erfaren-
het eller meriter av minröjning. Det gäller särskilt om en sökande kommer från väpnade 
styrkor eller är självlärd, eftersom metodiken kan vara tveksam och attityden till risker alltför 
vidlyftig. Därför är oerfaren personal i många fall att föredra och med rätt utbildning och 
övning kan både kvinnor och män bli kompetenta minröjare. Traditionellt har kvinnor ofta 
varit mer accepterade inom områden som kartläggning och informationsinhämtning (sur-
vey) eller som instruktörer för minriskutbildning (MRE). Området minröjning, det vill säga 
att fysiskt söka efter och röja funna minor, har varit mer mansdominerat. MSB arbetar dock 
för att både kvinnor och män aktivt ska delta i samtliga arbetsområden inom minhantering

Exempel:  
Kvinnliga minröjare i Libanon
Före detta Räddningsverket (nuvarande MSB) har haft i uppdrag att röja 
 ammunition i Libanon sedan Israels militära offensiv mot Libanon sommaren 
2006. Nära en miljon israeliska substridsdelar, så kallade klusterbomber 
beräknas ha spridits i södra Libanon. I början av 2007 rekryterade och ut-
bildade Räddningsverket sex kvinnliga lokala minröjare, som därefter arbe-
tade i ett team med bara kvinnliga minröjare. 
 De kvinnliga minröjarna uppmärksammades stort i internationell media. 
Kvinnor i slöjor och skottsäkra västar utgjorde bra fototillfällen. CNN gjorde 
ett inslag med rubriken ”Ground Breaking Women in Lebanon”. Och på 
många sätt var kvinnorna banbrytande, eftersom det kvinnliga minröjar-
teamet var det första i sitt slag i den arabiska världen. 
 Förutom uppmärksamheten i media innebar anställningen av det kvinn-
liga minröjarteamet en läroprocess för Räddningsverket som organisation. 
Bland annat intervjuade verket minröjarna om varför de hade valt att söka 
arbete som minröjare och hur de själva såg på förutsättningarna för kvin-
nor att arbeta som minröjare. Under den initiala utbildningsfasen ansåg 
teamet att det var nödvändigt att manliga och kvinnliga minröjare arbe-
tade i separata team. När framför allt de anhöriga hade vant sig så kunde 
dock teamen börja arbeta i gemensamma team. Tillslut arbetade därmed 23 
lokala kvinnor och män sida vid sida med att röja substridsdelar i Libanon.
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Det kvinnliga minröjarteamet var det första i sitt slag i världen. 
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Beredskapsplanering och tidiga varningssystem 
Verksamhetsområdet beredskapsplanering och tidiga varningssystem 
syftar till att analysera naturhändelsers konsekvenser, förutse katastrof-
skeenden, identifiera olika behov, klargöra roller och ansvar samt öka 
och förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom katastrofhantering. 
 Målet är att en organisation eller samhälle ska vara beredd på att minska 
och svara upp mot en katastrofs negativa konsekvenser. För detta krävs 
exempelvis information om extrema väderförhållanden, god kunskap om 
riskförhållanden och tydliga riktlinjer för vem som gör vad i en katastrof-
situation.

Tidiga varningssystem (Early Warning Systems, EWS) och beredskaps-
planering relaterar till varandra genom att ett tidigt varningssystem sig-
nalerar att något är på väg att hända, medan beredskapsplanering ser 
till att relevanta myndigheter, organisationer och samhällen vet vad de 
ska göra för att hantera denna händelse. Både när det gäller tidiga var-
ningssystem och beredskapsplanering är det grundläggande att genom-
föra en risk- och sårbarhetsanalys. Denna analys visar inte bara på vilka 
möjliga naturhändelser det finns, utan även på samhällets sårbarhet och 
kapacitet.  En risk- och sårbarhetsanalys som är rätt genomförd visar också 
vilka risker som är omöjliga att förebygga eller som man av andra anled-
ningar anser är acceptabla. 

Beredskapsplanering är en process som bör involvera alla relevanta 
aktörer i en responsaktion: allt ifrån centrala myndigheter till gräsrots-
organisationer, företag och det civila samhället. Samtliga aktörer bör delta 
i hela planeringsprocessen, från början till start, och alltså inte bli del-
givna en färdig plan. Det är genom den gemensamma processen som en 
 beredskap att agera byggs upp. Det vill säga genom att gemensamt planera  
vem som gör vad och genom att bilda sig en gemensam uppfattning om 
olika risker och dess konsekvenser.

För att ha en bra beredskap för sådana naturhändelser som återkom-
mer regelbundet i vissa områden, måste man samla in information från 
såväl kvinnor och män som flickor och pojkar i dessa områden. För att i 
god tid kunna förutspå en katastrof krävs det också att aktuella organisa-
tioner arbetar med tidiga varningssystem. Ett tidigt varningssystem som 
är till för att förhindra översvämningar kan exempelvis utgöras av utvalda 
personer som regelbundet läser av och registrerar vattennivåer och  larmar 
när vattnet har nått en viss nivå. Dessa personer skulle med fördel kun-
na vara kvinnor, eftersom kvinnor ofta är primära användare av vatten. 
 Kvinnor, män, flickor och pojkar kan också alla bidra och involveras på 
olika sätt när det gäller att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser  eller 
att delta i processen för beredskapsplanering.
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FöR dIG SOM ARBetAR Med BeRedSkAPSPlANeRING OcH t IdIGA VARNINGSSYSteM 

Så här gör du!
• Använd köns- och åldersuppdelad data när du gör en risk- och sårbarhetsanalys. Identifiera 

utsatta grupper i området och försäkra dig om att de är inkluderade i analysen. Kom ihåg 
att sårbarhetsfaktorer kan vara fysiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga, som alla kan 
variera utifrån kön. I risk- och sårbarhetsanalysen kan du inkludera frågor som till exempel rör 
arbetsfördelning (roller och ansvarsområden för kvinnor, män, flickor och pojkar, både inom 
och utanför hushållet). Du bör också fråga dig följande: Vem kontrollerar de resurser som finns 
i de utsatta områdena? Vilka risker är identifierade och vem har definierat dessa? Skiljer sig 
riskerna åt för kvinnor och män? Ingår det både kvinnor och män i de team som genomför 
intervjuer? Kartlägg och dokumentera skillnader i sårbarhet och kapacitet för kvinnor, män, 
flickor och pojkar. Se över vilka metoder du kan använda dig av för att få fram information.

• Försäkra dig om att både kvinnor och män samt marginaliserade grupper är representerade 
när du bjuder in aktörer för att ta fram ett tidigt varningssystem eller för att genomföra en 
beredskapsplaneringsprocess eller intressentanalys. Bjud in kvinnoorganisationer och kvinnor 
från yrken där många kvinnor är verksamma (till exempelvis lärare, sjuksköterskor och barn-
morskor). För att öka deltagarnas kunskap när det gäller att använda ett genusperspektiv i 
risk- och sårbarhetsanalyser kan det vara bra att inkludera dessa frågor redan vid första mötet. 

• Se över om både kvinnor och män har fått chans att definiera vilka naturhändelser och områ-
den som bör prioriteras när du ser över vilka naturhändelser eller geografiska områden som är 
relevanta för en insats. Ofta inkluderar man exempelvis inte hälsorisker, trots att dessa kan ha 
en hög dödlighet. Eftersom arbetsfördelningen mellan män och kvinnor ofta påverkar vad man 
har för försörjningskälla, kan också mäns och kvinnors prioriteringar variera beroende på det. 

• Involvera de aktörer som risk- eller intressentanalysen framhåller när du i processen för 
beredskapsplanering eller i arbetet med tidiga varningssystem ser över vilka åtgärder som kan 
minska utsatthet. Försäkra dig om att åtgärderna utgår från de behov som bland annat kvin-
nor och utsatta grupper har definierat, så att de gynnas och kan delta i arbetet. Se över hur 
kvinnors, mäns, flickors och pojkars roller, ansvarsområden och resurser beaktas i analysen.

• Försäkra dig om att de indikatorer som du använder är köns- och åldersuppdelade. I stället för 
indikatorn ”antal människor i samhället som är medvetna om det tidiga varningssystemet el-
ler beredskapssystemet” så använd ”antalet kvinnor, män, flickor och pojkar som är medvetna 
om …”. Detta är viktigt för att det ska vara möjligt att se om man behöver anpassa beredskaps-
planen eller det tidiga varningssystemet för att särskilt nå en utsatt målgrupp. 

• Konsultera kvinnor, män, flickor och pojkar för att få information om vad de har för respek-
tive roller i förhållande till naturhändelsen. Denna information underlättar arbetet med att 
bestämma indikatorer och vilka kvinnor, män, flickor och pojkar som ska följa upp dessa.

• Se över hur du kommunicerar och vilka medier som når olika befolkningsgrupper. Får kvinnor, 
män, flickor, pojkar och utsatta grupper i området oftare information via kanaler som exem-
pelvis skola, radio eller megafoner? Du kan behöva använda både formella och informella 
kanaler. Fråga dig vem vi kommunicerar med och hur? Vid informationsinhämtning och 
kommunikation är det viktigt att metoden passar de som deltar. Har de tillgång till Internet, 
datorer eller telefoner? Är de läs- och skrivkunniga? 

• Använd olika informationsbärare för att föra fram varningar i det utsatta området, eftersom 
olika grupper kan nås av olika personer. I vissa områden har dessutom kvinnor och män svårt 
att kommunicera med varandra utanför familjen. Se över vilka könsroller som finns i samhället 
när ni bestämmer vilka som ger information till vilka mottagare. Tänk också över vilka kvinnor, 
män och yrkesgrupper i samhället som är respekterade som informationsbärare. 
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• Försäkra dig om att den teknologi som du använder dig av för ett varningssystem är tillgänglig 
för både kvinnor och män i samhället, och att alla befolkningsgrupper har information om hur 
man kan använda den. 

• Se till att både kvinnor och män deltar när det gäller att sprida information om beredskaps-
planering eller tidiga varningssystem. Använd gärna annan information än skriven. Ibland kan 
radio, sånger och teater vara tillgängligt för en bredare och större målgrupp. 

• Försäkra dig om att vi når kvinnor, män, flickor och pojkar när vi ska följa upp tidiga varnings-
system eller beredskapsplaner. Ta fram indikatorer vid exempelvis övningar för att se om de 
olika befolkningsgrupperna deltar i systemet, om de nås av varningen och hur de agerar 
vid varningen. Diskutera sedan resultatet med kvinnor, män, flickor och pojkar och revidera 
systemet vid behov. 

Har du tänkt på detta?
• Kvinnor och män beskriver och definierar sina risker på olika sätt. Se till att både kvinnor och 

män deltar i det team som ska kartlägga riskerna och att konsultera såväl kvinnor och män 
som flickor och pojkar samt utsatta grupper. Att både kvinnor och män deltar i teamet ökar 
dessutom chansen att få information från hela befolkningen. 

• Det är viktigt att involvera flickor och pojkar i arbetet med tidiga varningssystem. Via utbild-
ningar om tidiga varningssystem i skolan kan flickor och pojkar öka sin kunskap och exempel-
vis sprida information till sina familjer. 

Bra att veta
• Katastrofer har olika effekt på olika befolkningsgrupper, vilket vi ibland glömmer bort.  

Fattigare befolkningsgrupper i samhället – som ofta innefattar kvinnor, flickor och personer 
med funktionsnedsättning – blir ofta mer negativt påverkade. Dessutom har män som grupp 
har ofta mer resurser och makt än kvinnor som grupp. Detta påverkar respektive grupps 
sårbarhet i en katastrofsituation och vilken kapacitet de har att hantera katastrofen. 

• Kvinnor, män, flickor och pojkar uppfattar ofta risker på olika sätt. Män tar ofta högre risker, 
vilket ofta är en del av maskulinitetsnormen.  

• Som en del av ett tidigt varningssystem kan kvinnor (som primära användare av vatten)  
fungera som observatörer för att studera vattennivåer i floder, sjöar och andra vattenhål.

Exempel:  
Lokala resurspersoner bevakar integreringen av 
genusperspektivet i fält
Marie Nilsson, genusrådgivare i fält för ett projekt i Västafrika, berättar: ”I 
Sierra Leone och Liberia samarbetar MSB med de lokala Röda korset-fören-
ingarna för att öka kapaciteten inom exempelvis beredskapsplanering. Inom 
ramen för projektet har en genusanalys genomförts, vilken har identifierat 
ett antal fokusområden. För att säkerställa att projektet når ut till alla ut-
satta grupper har personalen – kvinnor och män – utbildats i hur man går 
till väga för att integrera genus i verksamheten. Deltagarna på dessa genus-
utbildningar har själva fått definiera och analysera vilka genusaspekter som 
är relevanta och vilka metoder som passar i deras kontext. För att ytterli-
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gare garantera att genusperspektivet finns med i projektets alla delar – från  
planering till genomförande och utvärdering – har en genusrådgivare i fält 
för projektet utsetts. Dessutom har man identifierat och utbildat två lokala 
resurspersoner för genus i varje Röda korset-förening – så kallade gender 
focal points.” 

Utbildning och övning 
MSB genomför ofta utbildningar och övningar inom insatsverksamheten. 
Syftet kan vara att utbilda MSB:s insatspersonal, lokalanställd personal 
 eller personal från samarbetsorganisationer i olika sakområden eller olika 
katastrofscenarier. Utbildningar och övningar är viktiga instrument för 
att öka de anställdas kompetens och för att testa hur katastrofberedska-
pen fungerar och om det finns några brister som behöver åtgärdas. Under 
utbildningar och övningar är det viktigt att man inkluderar genusaspekter 
där det är relevant. Det handlar då om att ta reda på hur man inom det 
specifika sakområdet kan arbeta med ett genusperspektiv. 

Detta kapitel ger exempel från några av MSB:s olika typer av insat-
ser, som är användbara vid utbildningstillfällen. Ofta är det också bra att 
 inkludera ett inledande pass om genusperspektiv för att öka deltagarnas 
förmåga att se till kvinnors, mäns, flickors och pojkars olika behov. Det 
kan också främja jämställdhet inom sakområdet under resten av utbild-
ningen eller övningen. 

Exempel:  
Statister i övningar bör reflektera samhället
I en slutövning för en sök- och räddningsutbildning ansträngde sig MSB:s 
personal för att beakta mäns, kvinnors, flickors och pojkars olika situa-
tion och behov. Man kom bland annat fram till att de som agerade offer i 
 övningen borde spegla olika grupper i samhället. Statisterna borde därför 
bestå av till exempel både kvinnor och män, vara i olika åldrar och ha olika 
funktionsnedsättningar. Man köpte därför bland annat in en docka som fick 
agera barn för att illustrera hur barn kan överleva i mindre utrymmen som 
riskerar att prioriteras bort i sökningen.
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FöR dIG SOM ARBetAR Med UtBIldNINGAR elleR öVNINGAR

Så här gör du!
• Skriv ner vad målsättningen är och hur du kommer att integrera ett genusperspektiv och en 

könsmedveten pedagogik i utbildningen eller övningen. MSB:s genusrådgivare kan hjälpa dig 
vid behov. Kom ihåg att återkoppla till dessa mål i utvärdering och i dialog med föreläsare och 
instruktörer. 

• Tänk igenom om det behöver hållas en specifik genusföreläsning och vilka andra delar av 
utbildningen som särskilt behöver inkludera ett genusperspektiv. Om den planerade utbild-
ningen inte innehåller en egen del om genusperspektiv är det viktigt att du aktivt för in detta 
i kursens olika delar, det vill säga visar hur man i olika situationer och på olika arbetsområden 
kan se till att insatsen når alla och tar hänsyn till kvinnors och mäns olika behov.

• Anordna eventuellt ett gemensamt möte för föreläsare eller instruktörer, innan den riktiga 
kursen eller övningen börjar. Syftet med mötet är att skapa en gemensam förståelse för jäm-
ställdhet och genusperspektiv inom området. En genusrådgivare kan ge stöd direkt till de olika 
föreläsarna eller instruktörerna, men också se över att utbildningens eller övningens upplägg 
och innehåll har ett genusperspektiv. 

• Undvik hierarkier och diskriminerande faktorer som kan hindra deltagare att ställa frågor.  
Se till att både kvinnliga och manliga deltagare hörs. Använd metoder så att alla får tala. Det 
kan exempelvis handla om att du som föreläsare aktivt fördelar ordet genom att säga ”jag vill 
gärna höra dina tankar om det här” eller att ni gör en ”runda” där alla får säga vad de tycker. 
Om någon hellre vill uttrycka sig anonymt i skrift så är det okej. 

• Skapa regler för utbildningen eller övningen och förmedla dem i inledningen. Reglerna bör 
framhålla ömsesidig respekt mellan deltagare och medvetenhet om mångfald inom grup-
pen. Alltså inte bara ”ha mobiltelefoner avstängda” utan också ”vi är här för att lära oss av 
varandra”, ”alla kan ställa frågor och vi avbryter inte varandra” och ”vi använder inte härskar-
tekniker som att förlöjliga eller ignorera andra deltagare”. 

• Var uppmärksam på härskartekniker och försök att hjälpa till att bryta dem. Det kan till 
exempel handla om att någon ignorerar vad någon säger, förlöjligar någon, inte får samma 
information eller oförtjänt får skulden får något. Utifrån kapitel 8. Om du möter motstånd 
när du arbetar med genusfrågor, kan du även skapa diskussionsfrågor eller övningar så att 
deltagarna blir medvetna om härskartekniker och kan lära sig att hantera dessa. 

• Arbeta för att skapa en jämn könsfördelning (minst 40 procent ska bestå av det underrepre-
senterade könet) bland föreläsare, deltagare och statister samt i grupparbeten eller övningar. 
Undvik stereotypa roller och byt gärna plats på kvinnliga och manliga föreläsare i förhållande 
till normen. 

• Titta runt i lokalen och tänk efter om alla deltagare kan känna sig välkomna. Finns det exem-
pelvis stötande eller störande tavlor på väggarna? 

• I vissa fall kan det vara bra att dela in deltagarna i separata grupper för kvinnor och män. Det 
kan underlätta för att exempelvis uttrycka åsikter inom känsliga områden. 

• Utse redan i förväg en rapportör och gruppledare i varje grupp vid grupparbeten. Se till att 
både kvinnor och män får rollerna och att rollerna byts av. 
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• Använd olika källor och exempel för att illustrera ämnet. Använd ett genusperspektiv när du 
hämtar in information: Vems historia berättas? Speglar berättelsen kvinnors eller mäns  
erfarenheter? Finns det ett intresse bakom? Använd både ”hon” och ”han” i exempel. 

• Se till att de bilder som du använder inte stärker könsstereotyper. Det är exempelvis viktigt 
att undvika att ensidigt porträttera kvinnor som offer eller män som aktiva hjälparbetare i 
katastrofhantering. 

• Efterfråga specifikt i dina utvärderingar om deltagarna upplevde att både kvinnor och män 
uppmuntrades att delta. 

• Var medveten om existerande maktförhållanden mellan deltagare. Om du observerar att en 
situation inte är jämställd – försök att hantera denna genom att exempelvis aktivt fördela 
ordet eller ändra gruppindelningen. 

• Ge gärna medvetet mer utrymme till kvinnliga deltagare (som ofta får eller tar mindre 
utrymme).

• Reflektera över vilket kursmaterial du använder och vilka exempel som du tar upp. Arbeta 
gärna fallbaserat, det vill säga med fiktiva men konkreta scenarier, situationer och händelser. 
Dessa bör inkludera kvinnor, män, flickor och pojkar, äldre, personer med funktionsnedsätt-
ning och så vidare. Uppmana kursdeltagarna att reflektera över hur problemet och lösningen 
påverkas av om det är kvinnor eller män som är inblandade. 

• Rådfråga gärna MSB:s genusrådgivare när du planerar hur du ska lägga upp en utbildning eller 
övning.

• Reflektera över vad normen är i klassrummet. Är det en vit, heterosexuell man som tillhör 
normen? Om du själv tillhör normen är det extra viktigt att du medvetet försöker inkludera 
andra grupper och aspekter, såsom kvinnor, homosexualitet och funktionsnedsättning, när du 
ger exempel. 

• Ha anonyma tester eller utvärderingar (där man kan specificera kön) om du vill underlätta för 
deltagarna att föra fram mer känsliga synpunkter. 

Har du tänkt på detta?
• Vid en utbildning eller övning kan du prova att räkna hur många och hur länge män respektive 

kvinnor pratar. Eftersom vi ofta är omedvetna om att vissa inte tar eller får plats kan det vara en 
ögonöppnare. På så sätt kan du också komma fram till om både kvinnor och män deltar aktivt 
och om du behöver anpassa metoden så att du uppmuntrar vissa att ta mer eller mindre plats. 

• Aktiviteter behöver förläggas till en tid och plats så att både kvinnor och män har möjlighet att 
delta. Det kan till exempel handla om att kvinnor ska kunna ta sig till och från utbildningen 
eller övningen medan det är ljust ute, att det inte krockar med andra arbetsuppgifter och att 
det finns separata damtoaletter och eventuella omklädningsrum samt säkra transportmöjlig-
heter för deltagarna. 

Bra att veta
• Använd ett genusmedvetet språk genom att exempelvis både ge exempel utifrån ”hon” och 

”han”. Undvik ord eller fraser som generaliserar eller utesluter kvinnor eller män som exem-
pelvis ”polisman” eller ”pojkar är så där”. Undvik också ord som inte signalerar genus såsom 
”människor” och ”befolkning”, använd hellre ”kvinnor, män, flickor och pojkar”. 
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Exempel:  
Kurser där alla uppmuntras att delta aktivt 
År 2010 genomförde MSB en insats i sydöstra Europa där man tog fram 
utbildningar och utbildade föreläsare i katastrofriskreducering, för att öka 
kunskapen om hur man kan minska katastrofrisker. MSB, samarbetsorga-
nisationerna från regionen och FN valde att även inkludera könsmedveten 
pedagogik i utbildningen för de blivande föreläsarna. Man kom fram till 
att om man inte aktivt arbetar för att alla deltagare ska kunna delta och 
tillgodogöra sig kursinnehållet på lika villkor, så är det ofta ett fåtal som 
dominerar i klassrummet. De blivande föreläsarna fick bland annat disku-
tera hur man kan fördela ordet jämt och hur de kan försöka få alla deltagare 
att känna sig inkluderade, genom att bland annat ge exempel utifrån både 
kvinnors och mäns erfarenheter. 

Dela gärna ut MSB:s ”Handbok i jämställdhet -  
praktiska råd vid internationella insatser” vid  
utbildningar och övningar.
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Efter utfört uppdrag samlas insatspersonal till en åter-
träff. Det är ett bra tillfälle att diskutera hur arbetet 
med att integrera ett genusperspektiv har fungerat. Alla 
 erfarenheter är viktiga och behöver återföras till organi-
sationen för att framtida insatser ska bli så effektiva och 
framgångsrika som möjligt.
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7. Återträff och slutrapportering 

För att MSB:s insatser ska bli så effektiva och framgångsrika som möjligt 
och för att kommande insatser ska kunna vidareutvecklas och förbättras, 
krävs det att alla erfarenheter tas till vara. Detta görs genom olika typer 
av utvärderingar där alla inblandade (såsom projektledare, insatspersonal 
och utbildare) får dela med sig av sina upplevelser och synpunkter. Vid 
dessa tillfällen ska även genusarbetet utvärderas, det vill säga hur man 
har arbetat för att integrera ett genusperspektiv under insatsens olika faser. 

Återträff efter insats 
MSB samlar all insatspersonal till en återträff efter ett utfört uppdrag. 
Återträffen är ett bra tillfälle att diskutera hur arbetet med att integrera 
ett genusperspektiv har fungerat. Syftet är att MSB hela tiden ska kunna 
utveckla och förbättra sina insatser. För att MSB ska kunna förbättra de 
rutiner och utbildningar som gäller genusarbete i fält behöver man alltså 
återföra dessa erfarenheter till organisationen. Genusperspektivet ingår 
också som en del av MSB:s hemkomstenkät, som all insatspersonal fyller i 
vid hemkomst efter en insats. 

PROjektledARe

Så här gör du! 
• Se till att återträffen alltid innehåller följande punkter:

 - Information om varför MSB arbetar med genusfrågor och varför detta arbete är viktigt. 

 - En diskussion om specifika genusrelaterade frågor som uppkommit under eller efter 
insatsen. Exempel kan man till exempel hämta från den löpande rapporteringen från 
insatspersonalen.  Ta upp konkreta problem som har uppstått i arbetet med att integrera ett 
genusperspektiv i insatsarbetet och diskutera förslag på möjliga lösningar på dessa problem. 

 - Belys goda exempel på hur man kan ta tillvara på genusaspekter och vilka effekter det har 
fått. Diskutera hur dessa exempel kan bidra till förbättring i andra insatser.

 - Håll en generell diskussion om genusfrågor och jämställdhet vid behov.

• Säkerställ att det finns forum för enskild rapportering då vissa aspekter kan vara känsliga att ta 
upp i grupp. 
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Har du tänkt på detta? 
• Återträffen är ett bra tillfälle att ventilera sådant som kanske inte har kommit upp i rapporte-

ringen. Ställ därför gärna inledande frågor som till exempel följande: 

 - Som sekonderad, hur har samarbetet med andra varit? Kan antalet kvinnor respektive män, 
eller attityder och inställningar till varandra på grund av kön, ha påverkat?

 - Har det varit lätt eller svårt att arbeta med ett genusperspektiv? Har du fått stöd av MSB, 
projektledaren eller genusrådgivaren med att integrera ett genusperspektiv i insatsen?

 - Vilka attityder har insatspersonalen mött bland civilbefolkningen och annan insatspersonal 
när de har arbetat med genusfrågor?

 - Tog projektet hänsyn till kvinnors och mäns olika situation och behov?

INSAtSPeRSONAl

Så här gör du!
• På återträffen kan du ta upp och diskutera situationer, händelser och andra funderingar 

som har med genusarbetet att göra. Det kanske finns saker som du inte har rapporterat om, 
situationer där du har varit obekväm med andras beteende eller osäker på hur du själv borde 
eller kunde ha agerat. Sprid goda exempel från fältet där ett genusperspektiv bidragit till en 
förbättring av insatsen. Berätta även som situationer som varit lärorika för dig inom detta 
område. Tala enskilt med projektledaren om det känns obekvämt att ta upp ämnet i gruppen. 

•  Fundera på hur du tycker att det har fungerat att arbeta med ett genusperspektiv:

 - Var det lätt eller svårt att arbeta med ett genusperspektiv?

 - Vilka attityder mötte du hos annan insatspersonal och bland civilbefolkningen när du förde 
fram frågor om kvinnors och mäns olika villkor och behov?

 - Upplever du att insatsarbetet tog hänsyn till kvinnors och mäns olika behov? 

 - Lyckades insatsen nå samtliga berörda?

• Informera projektledare och rekryterare på MSB:s avdelning för samordning och insats om 
vilka meriter du anser att insatspersonalen behöver eller inte behöver för att göra ett bra 
arbete.  På så sätt kanske man kan förändra kompetensprofilerna så att även kvinnliga sökan-
den uppmuntras att söka sig till yrken och positioner som traditionellt betraktas som manliga.

• Rapportera om situationer där det har varit en tillgång med kvinnlig insatspersonal. Om det 
inte fanns kvinnlig insatspersonal och ni stötte på situationer då det hade varit en fördel med 
en kvinna, rapportera gärna även om detta.
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Slutrapport
I slutrapporten ska man redogöra för hur både kvinnor och män har fått 
ta del av insatsen. Det betyder alltså att slutrapporten måste ha ett genus-
perspektiv för att godkännas. Om insatspersonalen inte har rapporterat  
om sitt arbete med genusfrågor under insatsen, är det dock svårt att 
dra några slutsatser kring detta i slutrapporten. Därför är det viktigt att 
 insatspersonalen, samtidigt som de genomför insatsen, rapporterar om hur 
insatsen når kvinnor och män, om den exempelvis innehåller några anpas-
sade aktiviteter eller specifika åtgärder som en följd av genusanalysen och 
om man kan se någon förbättring tack vare dessa särskilda insatser. 

PROjektledARe 

Så här gör du! 
• Efterfråga information om genusarbetet redan under pågående insats, om det inte finns 

tillräcklig information om detta i veckorapporterna. Om informationen trots detta är knapp-
händig kan du ställa följande frågor till insatspersonalen när de har kommit hem:

 - Hur upplever ni att kvinnor och män har påverkats av situationen i landet och av insatsen?

 - Var det lätt eller svårt att försöka använda ett genusperspektiv i arbetet? Hur arbetade de 
med att ta reda på kvinnors och mäns olika villkor och behov och anpassa insatsen därefter?

 - Hur förhöll sig olika samarbetspartner till genusfrågor? Anställde de lokala kvinnor och män 
och till vilka befattningar? Nådde insatsen både kvinnor och män? 

 - Hade samarbetspartnerna någon genuspolicy som de arbetade med och som de gjorde 
personalen uppmärksam på?

 - Finns det något särskilt som ni vill ta upp när det gäller genusarbetet?

• Kontakta gärna MSB:s genusrådgivare om du behöver diskutera hur du ska rapportera om 
genusarbetet.

• Ta reda på om situationen i insatslandet har ändrats politiskt, ekonomiskt eller socialt på 
nationell, regional eller lokal nivå efter MSB:s insats. Är förändringarna i linje med MSB:s mål 
för insatsen och går det att bedöma insatsens betydelse för förändringen? 

Bra att veta 
• Det är du som projektledare som ansvarar för att insatsens slutrapport innehåller ett genus-

perspektiv. Tänk på att ha med dig genusperspektivet redan från början i insatsprocessen, från 
rekognoseringsrapport och löpande under hela insatsen.

• Alla slutrapporter bör skickas till MSB:s genusrådgivare för granskning av hur genus har använts 
i arbetet. Syftet är inte att bedöma om rapporteringen är bra eller inte, utan att säkra att man 
för vidare den kunskap och erfarenhet som finns av att arbeta med genusfrågor.

• Även avsaknaden av eller bristfällig information kan vara värdefull information! Avsaknaden 
av statistik eller information om kvinnor och kvinnors situation är viktigt att rapportera om, till 
exempel att det inte anställdes några lokala kvinnor. På så sätt kan man belysa svårigheten 
med att rekrytera kvinnlig personal inom vissa tjänstekategorier, för att kunna se hur man i 
fortsättningen kan arbeta för att få en jämnare könsfördelning.
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Bra att veta 
• Det är projektledaren som ansvarar för insatsens slutrapport, som måste innehålla ett genus-

perspektiv för att godkännas. Om insatspersonalen inte rapporterar om hur arbetet med 
genusfrågor ser ut under insatsen är det mycket svårt för projektledaren att kunna dra några 
slutsatser kring detta i slutrapporten. Därför är det viktigt att all insatspersonal fortlöpande 
rapporterar om genusarbetet under sin tid i fält.
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Att föra in ett genusperspektiv i insatsarbetet är självklart 
för många, men inte för alla. Genom att bemöta motstånd 
på rätt sätt kan man få andra att lyssna och ta ens åsikter 
på allvar.
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8. Om du möter motstånd när du arbetar  
med genusfrågor

Att använda ett genusperspektiv i insatsarbetet är självklart för många, 
men inte för alla. Kanske ser man inte den konkreta nyttan av att arbeta 
med genusfrågor eller hur man kan arbeta med frågorna i praktiken. Kan-
ske finns det redan inarbetade och väl fungerande rutiner som man därför 
inte ser någon anledning att förändra. Då kan genusfrågor upplevas som 
komplicerade och obefogade. 

Motståndet kan yttra sig på olika sätt, som ett öppet ifrågasättande, 
eller i form av gliringar, skämt eller påståenden: ”i akutfasen handlar det 
inte om jämställdhet, då är det en fråga om liv och död” eller ”för oss från 
Sverige finns inga problem med jämställdhet”.

Detta motstånd kan i vissa fall riktas direkt mot de personer som för-
söker använda ett genusperspektiv i arbetet. Detta kan gälla både för kvin-
nor och för män som arbetar med eller pratar om genus. Som man kan 
du bli ifrågasatt för att det inte förväntas av dig och du därmed bryter 
mot normen. Som kvinna kan du uppfattas som provocerande när du för 
genus frågor på tal, eller bli ifrågasatt just på grund av att du är kvinna. 
Det kan till exempel ta sig i uttryck i kommentarer som ”kvinnor är över-
lag känsligare än män och därför inte lika fältmässiga” och ”sätt en spade 
i händerna på henne så ska hon få se vad jämställdhet är”.

Kvinnor, och i synnerhet kvinnliga chefer, kan ibland stöta på att  deras 
befogenhet att fatta beslut och leda arbetet ifrågasätts. Detta kan ta sig 
uttryck som att de får en annan behandling än sina manliga kollegor, till 
exempel genom att andra inte lyssnar på dem utan i stället vänder sig till 
de manliga kollegorna i insatsteamet. 

Forskning har visat att det finns bland annat finns fem typiska tekniker  
som en person kan använda för att skaffa sig ett övertag över en annan 
person: att osynliggöra, att förlöjliga, att undanhålla information, att 
 bestraffa oavsett hur och vad man gör samt att skuld- och skambelägga. 
Dessa tekniker kallas ofta härskartekniker och har identifierats av Berit 
Ås, norsk professor i socialpsykologi.

Genom att bemöta motstånd på rätt sätt kan man få andra att lyssna 
och ta ens åsikter på allvar. Här är några förslag på vad du kan göra om 
och när du stöter på motstånd. 
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När du görs osynlig …
Någon ”glömmer” att presentera dig eller nämner inte ditt namn i ett sam-
manhang där du ska bli omnämnd. Någon talar om det du har gjort som 
att det är oviktigt eller inte bra. Någon lyssnar inte när du talar utan läser i 
stället en rapport eller börjar prata med någon annan. Du kan också osyn-
liggöras genom att ingen svarar på något du har sagt.

… ta plats!
Behåll ditt lugn och markera att du inte accepterar beteendet. Du kan till 
exempel säga ”Oj! Nu glömde du visst att presentera mig!”. Om du märker 
att någon inte lyssnar, avbryt och betona att det är viktigt att du har allas 
uppmärksamhet. Be om att få kommentarer och fråga vad andra tycker 
om det du har sagt. Berätta också för andra vad du själv tycker och ge 
konstruktiv kritik. På det sättet tar du dig själv på allvar och visar andra 
att du är någon att räkna med.

När du görs löjlig …
Någon gör sig lustig på din bekostnad. Oftast sker det när andra lyssnar så 
att det är flera personer som skrattar åt dig. Det kan exempelvis handla 
om att någon kommenterar det du har sagt, gjort eller kanske något du 
har på dig. Det kan också vara att någon kallar dig för något som du inte 
gillar. 

… ifrågasätt!
Ifrågasätt och kommentera det som har sagts. Det kan vara bra att kontra 
med en fråga: ”Vad menar du med det?”. Upprepa gärna det som har sagts 
och be personen att förklara sig. Markera tydligt att du inte accepterar 
eller uppskattar det så kallade skämtet. Om någon annan blir utsatt eller 
om jargongen är rå kan det vara bra att medvetet försöka skapa ett mer 
respektfullt klimat. Visa respekt för alla oavsett om du gillar dem eller 
inte. Berätta vad du tycker på ett seriöst sätt och undvik personangrepp 
och att skämta om andra.  

När du inte blir informerad …
Du får inte nödvändig information för att kunna utföra ditt arbete på 
bästa sätt, vilket gör att du verkar dum när andra pratar och att du har 
svårt att hänga med i samtalet. I förlängningen kan det också leda till att 
du fattar felaktiga beslut, som gör att du tappar din trovärdighet. Det kan 
också innebära att du börjar tvivla på hur du uppfattar saker. 
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… kräv korten på bordet!
Ifrågasätt varför du inte har fått informationen eller varit med när ett 
visst beslut har fattats. Ibland kan det vara bra att kräva att frågan skjuts 
upp eller att ni ska vänta med att genomföra beslutet, så att alla får möj-
lighet att ta del av nödvändig information. Om det händer flera gånger 
att du inte blir informerad om nödvändiga saker, så kan det vara bra att 
prata med din chef. Berätta att du inte får den information som du har 
rätt till och behöver. Det är bra om du själv är noga med att informera och 
inkludera alla berörda. När du själv har varit med om att fatta ett beslut, 
redovisa gärna diskussionen som ligger till grund för beslutet.  

När vad du än gör är fel …
Du blir anklagad för att göra fel oavsett vad du gör. Det kan antingen 
vara samma person som anklagar dig för att göra fel eller så är det olika 
personer. Du känner dig bakbunden och utan möjlighet att ta dig ur situa-
tionen. Vad du än gör så tycker andra att du gör det fel. 

… bestäm dig för en linje!
Gör klart för dig själv vad du tycker är rätt och riktigt. Sök stöd hos någon 
som kan bekräfta din knepiga situation och som stödjer dig i ditt val att 
hantera den, gärna din chef om det är möjligt. Försök att ta reda på hur 
andra gör eller har gjort under liknande förhållanden.  

När du får skulden … 
Någon skuldbelägger dig genom att göra sig lustig på din bekostnad eller 
genom att orättvist anklaga dig för att ha gjort fel. Det kan handla om 
att någon säger att det är ditt eget fel att något speciellt har hänt dig, 
fast du egentligen inte har kunnat göra något åt det från början. Det kan 
också handla om att någon ger dig skulden för något som någon annan är 
 ansvarig för. 

... tänk efter!
Fråga dig själv: Är det här mitt ansvar? Har jag gjort något dumt som jag 
kan rätta till? Har jag sårat någon medvetet, brutit mot någon överens-
kommelse eller gjort något olagligt?

Det kan vara bra att söka stöd hos någon du litar på för att få hjälp att 
se vad som är ditt ansvar och vad som ligger utanför dig, i organisationen, 
 situationen eller hos någon annan person. Det kan också vara bra, om det är 
möjligt, att berätta om din upplevelse för din chef. 
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9. MSB:s uppförandekod 

Uppförandekodex för internationella humanitära insatser 
Jag är medveten om att jag har en maktposition i förhållande till lokal-
befolkningen, och jag utnyttjar inte min ställning på ett otillbörligt sätt. 
Jag använder inte min position till att ge någon människa fördelar som hon 
annars inte skulle ha haft, och agerar inte så att det kan uppfattas som att 
jag förväntar mig någon som helst gentjänst. Jag förstår att personer  ur 
lokalbefolkningen kan vara, är eller upplever sig vara i beroende ställning 
till mig. Jag förstår också att det är personerna i fråga som äger tolknings-
företräde i denna fråga, och inte jag själv.

Jag använder inte nedsättande uttryck om någon människa eller grupp 
av människor som jag har kommit till landet för att hjälpa eller arbeta 
tillsammans med. Jag diskriminerar inte heller någon människa, oavsett 
kön, hudfärg, etniskt ursprung, ålder, religion, politiskt åskådning, sexu-
ell läggning och funktionsnedsättning.

Jag köper eller förmedlar inga sexuella tjänster. Jag inleder inte något för-
hållande eller sexuell relation med en person ur lokalbefolkningen eller 
annan person i beroendeställning till mig. Jag förstår att detta skulle ris-
kera att sätta henne/honom i en situation, med negativa konsekvenser 
såväl under som efter relationen. 

Jag är medveten om att organiserad brottslighet kan vara inblandad i 
många typer av verksamheter. Jag undviker kontakt med den i alla situa-
tioner, t ex när jag växlar pengar, väljer restaurang eller bostad. Jag förstår 
att samröre med den organiserade brottsligheten kan leda till att jag indi-
rekt stödjer människohandel.

Jag befattar mig inte med handel av varor eller tjänster för privat vinning 
och tar inte emot mutor.

Jag använder inte datorer eller annan teknisk utrustning till att titta på, 
lagra eller sprida pornografiskt material.

Jag trakasserar inte någon människa på grund av kön. Jag förstår att detta 
omfattar ovälkommet uppträdande av sexuell natur såväl som annat oväl-
kommet uppträdande grundat på kön.
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Jag dricker inte alkohol i tjänsten. Under den tid som styrkechefen anger 
som ”fritid” är jag mycket restriktiv med alkoholkonsumtion. Jag kör ald-
rig bil med alkohol i kroppen.

Jag befattar mig inte med någon form av narkotikaklassade preparat, 
 såvida detta inte ingår i mitt uppdrag som legitimerad sjukvårdspersonal.

Jag är medveten om att jag har ett ansvar för hur miljöfrågan hanteras un-
der insats. Jag bidrar aktivt till att minimera negativ miljöpåverkan under 
insats och arbetar för en hållbar utveckling.

Jag har tagit del av, och åtar mig att följa MSB:s uppförandekodex. Jag är 
införstådd med att brott mot kodexen kan leda till att min tjänstgöring av-
bryts och jag stryks ur personalpoolen. Jag döljer inte medvetet att någon 
annan bryter mot kodexen. 
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10. FN:s säkerhetsråds resolution 1325  
om kvinnor, fred och säkerhet

Förenta nationerna (FN)
Säkerhetsrådet

Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess möte 4213  
den 31 oktober 2000

Säkerhetsrådet
• åberopar sina resolutioner 1261 (1999) av den 25 augusti 1999, 1265 

(1999) av den 17 september 1999, 1296 (2000) av den 19 april 2000 och 
1314 (2000) av den 11 augusti 2000 och uttalanden i denna fråga av 
säkerhetsrådets ordförande samt ordförandens uttalande inför mass-
medierna vid Förenta nationernas dag för kvinnors rättigheter och 
internationell fred (Internationella kvinnodagen) den 8 mars 2000 
(SC/6816) 

• åberopar även åtagandena i Peking-deklarationen och handlingsplanen  
(A/52/231) och åtagandena i slutakten från Förenta nationernas general-
församlings tjugotredje särskilda möte, kallat ”Kvinna 2000: jäm-
ställdhet mellan könen, utveckling och fred för det 21 århundradet”  
(A/S-23/10/Rev.1), särskilt de åtaganden som gäller kvinnor och väp-
nade konflikter 

• erinrar sig om syftena och principerna i Förenta nationernas stadga, 
där det anges att säkerhetsrådet bär huvudansvaret för bevarande av 
internationell fred och säkerhet

• uttrycker sin oro över att civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, 
utgör det stora flertalet av dem som är mest utsatta vid väpnade kon-
flikter, inte minst som flyktingar – både externa och internflyktingar 
– och att de i tilltagande utsträckning väljs ut som måltavlor för kom-
battanter och beväpnade element, och som är medvetna om de följd-
verkningar detta har på en varaktig fred och försoning 

• bekräftar åter den viktiga roll som kvinnor spelar i fråga om konflikt-
förebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande samt betonar 
betydelsen av deras lika deltagande och fulla medverkan i alla strä-
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vanden att bevara och främja fred och säkerhet och behovet av att öka 
deras roll vid beslutsfattandet med avseende på konfliktförebyggande 
och konfliktlösning

• bekräftar även åter behovet av att till fullo tillämpa internationell lag-
stiftning om humanitära och mänskliga rättigheter som värnar kvin-
nors och flickors rättigheter under och efter konflikter, 

• understryker behovet av att alla parter säkerställer att program för 
minröjning och medvetandegörande om minfaran beaktar kvinnors 
och flickors särskilda behov

 
• inser att det är ytterst angeläget att inkorporera jämställdhetsperspek-

tivet i alla fredsbevarande insatser och beaktar härvidlag Windhoek-
förklaringen och handlingsplanen från Namibia om inkorporering av 
ett jämställdhetsperspektiv i flerdimensionella fredsunderstödjande 
insatser (S/2000/693)

• erkänner även betydelsen av rekommendationen i säkerhetsrådets 
ordförandes uttalande till massmedierna den 8 mars 2000 om särskild 
utbildning av all fredsbevarande personal om skydd, särskilda behov 
och mänskliga rättigheter för kvinnor och barn i konfliktsituationer

• erkänner att en förståelse av väpnade konflikters inverkan på kvin-
nor och flickor, effektiva institutionella arrangemang för att trygga 
skyddet av dem och deras fulla deltagande i fredsprocessen i hög grad 
tjänar till att upprätthålla och främja internationell fred och säkerhet 

• samt noterar behovet av att sammanställa uppgifter om väpnade kon-
flikters inverkan på kvinnor och flickor.
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Säkerhetsrådet
1. uppmanar enträget medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad 

utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och 
internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, 
hantering och lösning av konflikter,

2. uppmanar generalsekreteraren att genomföra sin strategiska hand-
lingsplan (A/49/587), i vilken förespråkas en ökning av kvinnornas del-
tagande på beslutsfattarnivå vid konfliktlösning och i fredsprocesser, 

3. uppmanar enträget generalsekreteraren att tillsätta flera kvinnor 
som särskilda ombud och utsända för att tjäna som medlare och 
uppmanar därför medlemsstaterna att anmäla kandidater till gene-
ralsekreteraren för att införas i en förteckning som skall aktualise-
ras fortlöpande, 

4. uppmanar vidare generalsekreteraren att sträva efter att utveckla 
kvinnornas roll och bidrag till Förenta nationernas insatser på fäl-
tet, särskilt som militära observatörer, civil polis samt experter i 
fråga om mänskliga rättigheter och humanitära insatser, 

5. uttrycker sin beredskap att inkorporera ett jämställdhetsperspek-
tiv i fredsbevarande insatser och uppmanar generalsekreteraren att 
trygga att, där så är lämpligt, jämställdhetsperspektivet tas i beak-
tande vid fältinsatser,

6. anmodar generalsekreteraren att lämna medlemsstaterna anvis-
ningar och material för utbildning om kvinnors skydd, rättigheter 
och särskilda behov samt om betydelsen av att kvinnor medverkar 
i alla fredsbevarande och fredsuppbyggande insatser, inbjuder med-
lemsstaterna att inkorporera dessa aspekter och även utbildning i 
medvetande om hiv/aids i sina nationella utbildningsprogram för 
militär och civil polis vid förberedandet av insatser och uppmanar 
vidare generalsekreteraren att tillse att civil personal som deltar i 
fredsbevarande insatser får genomgå liknande utbildning, 

7. uppmanar enträget medlemsstaterna att öka sitt frivilliga ekono-
miska, tekniska och logistiska stöd för genusanpassad utbildning, 
däribland utbildning som genomförs av berörda fonder och pro-
gram, bland annat av Förenta nationernas kvinnofond och av För-
enta nationernas barnfond samt av Förenta nationernas flykting-
kommissarie och av andra berörda organ,
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8. uppmanar alla de berörda att, när de förhandlar och genomför fredsav-
tal, anta ett jämställdhetsperspektiv som bland annat beaktar följande:
a)  kvinnors och flickors särskilda behov vid repatriering och åter- 

 flyttning för rehabilitering, återanpassning och återuppbyggande  
 efter konflikt,

b)  åtgärder för att stödja lokala kvinnogruppers fredsinitiativ och in- 
 hemska förfaranden för konfliktlösning och som innefattar kvinnors  
 deltagande i alla mekanismerna för att genomföra fredsavtalen,

c)  åtgärder som tillgodoser skydd och respekt för kvinnors och flickors  
 mänskliga rättigheter, särskilt med avseende på författningen,  
  valsystemet, polisväsendet och domstolsväsendet,

9. uppmanar alla parter i väpnade konflikter att till fullo respektera 
den internationella rätt som är tillämplig på kvinnors och flickors 
rättigheter och skydd, särskilt såsom civilbefolkning och särskilt de 
åtaganden som gäller dem enligt 1949 års Genèvekonventioner med 
1977 års tilläggsprotokoll, 1951 års flyktingkonvention med 1967 
års protokoll, 1979 års konvention om avskaffande av alla former av 
diskriminering av kvinnor och dess fakultativa protokoll av år 1999 
samt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter av år 
1989 och dess två fakultativa protokoll av den 25 maj 2000 och att 
beakta de relevanta bestämmelserna i Romstadgan om Internatio-
nella brottmålsdomstolen,

10. uppmanar alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgär-
der för att skydda kvinnor och flickor mot sexuellt våld, särskilt 
våldtäkt och andra former av sexuellt utnyttjande och alla andra 
former av våld i situationer av väpnad konflikt,

11. understryker att alla stater är skyldiga att avskaffa strafflöshet 
och att lagföra alla personer som anklagas för folkmord, brott mot 
mänskligheten samt krigsförbrytelser, däribland brott som sam-
manhänger med sexuellt och annat våld mot kvinnor och flickor, 
och betonar i detta hänseende nödvändigheten av att, där så är möj-
ligt, undanta dessa brott från amnesti,

12. uppmanar alla parter i väpnade konflikter att respektera flykting-
lägrens och flyktinganläggningarnas civila och humanitära karaktär 
och att ta hänsyn till kvinnors och flickors särskilda behov, inte minst 
vid utformningen av dessa läger och anläggningar, och åberopar 
 säkerhetsrådets resolutioner 1208 (1998) av den 19 november 1998 
och 1296 (2000) av den 19 april 2000,
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13. uppmanar alla som deltar i planering av avväpning, demobilisering 
och återanpassning att beakta de olika behov som kvinnliga och 
manliga ex-kombattanter har och att beakta deras anhörigas behov, 

14. bekräftar åter att det är berett att, när rådet antar åtgärder med 
stöd av artikel 41 i Förenta nationernas stadga, beakta åtgärdernas 
möjliga inverkan på civilbefolkningen, med hänsyn till kvinnors 
och flickors särskilda behov, för att överväga lämpliga undantag av 
humanitära skäl,

15. uttrycker sin beredskap att trygga att säkerhetsrådets insatsgrupper 
beaktar könsrelaterade aspekter och kvinnors rättigheter, däribland 
genom samråd med lokala och internationella kvinnogrupper, 

16. uppmanar generalsekreteraren att verkställa en undersökning av 
väpnade konflikters inverkan på kvinnor och flickor, kvinnornas 
roll i fredsuppbyggandet och genusaspekterna på fredsprocesser och 
konfliktlösning och uppmanar vidare generalsekreteraren att avge 
en rapport till säkerhetsrådet om resultatet av sin undersökning och 
att delge alla Förenta nationernas medlemsstater rapporten,

17. anmodar generalsekreteraren att, i förekommande fall, i sin rapport 
till säkerhetsrådet inkludera uppgifter om arbetet med jämställd-
hetsintegrering i alla fredsbevarande insatsgrupper och uppgifter 
om andra aspekter som berör kvinnor och flickor,

18. beslutar att fortsätta att aktivt ägna sig åt denna fråga. 
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11. FN:s säkerhetsråds resolution 1820 om 
sexuellt våld i konflikter (engelska) 

Förenta nationerna
Säkerhetsrådet

Resolution 1820 (2008) antagen av säkerhetsrådet vid dess 5916 möte den 19 juni 2008

the Security council
Reaffirming its commitment to the continuing and full implementa-
tion of resolution 1325 (2000), 1612 (2005) and 1674 (2006) and recal-
ling the Statements of its president of 31 October 2001 (Security Coun-
cil/PRST/2001/31), 31 October 2002 (Security Council/PRST/2002/32), 28 
October 2004 (Security Council/PRST/2004/40), 27 October 2005 (Security 
Council/PRST/2005/52), 8 November 2006 (Security Council/PRST/2006/42), 
7 March 2007 (Security Council/PRST/2007/5), and 24 October 2007 (Secu-
rity Council/PRST/2007/40); Guided by the purposes and principles of the 
Charter of the United Nations,

Reaffirming also the resolve expressed in the 2005 World Summit Outco-
me Document to eliminate all forms of violence against women and girls, 
including by ending impunity and by ensuring the protection of civilians, 
in particular women and girls, during and after armed conflicts, in accor-
dance with the obligations States have undertaken under international 
humanitarian law and international human rights law;

Recalling the commitments of the Beijing Declaration and Platform for 
Action (A/52/231) as well as those contained in the outcome document 
of the twenty-third Special Session of the United Nations General Assem-
bly entitled “Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for 
the Twenty-first Century” (A/S-23/10/Rev.1), in particular those concerning 
sexual violence and women in situations of armed conflict;

Reaffirming also the obligations of States Parties to the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Optional 
Protocol thereto, the Convention on the Rights of the Child and the Optional 
Protocols thereto, and urging states that have not yet done so to consider 
ratifying or acceding to them,
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Nothing that civilians account for the vast majority of those adversely 
 affected by armed conflict; that women and girls are particularly targeted  
by the use of sexual violence, including as a tactic of war to humiliate, 
 dominate, instil fear in, disperse and/or forcibly relocate civilian members 
of a community or ethnic group; and that sexual violence perpetrated in 
this manner may in some instances persist after the cessation of hostilities;

Recalling its condemnation in the strongest terms of all sexual and other 
forms of violence committed against civilians in armed conflict, in parti-
cular women and children;

Reiterating deep concern that, despite its repeated condemnation of vio-
lence against women and children in situations of armed conflict, inclu-
ding sexual violence in situations of armed conflict, and despite its calls 
addressed to all parties to armed conflict for the cessation of such acts 
with immediate effect, such acts continue to occur, and in some situa-
tions have become systematic and widespread, reaching appalling levels 
of brutality,

Recalling the inclusion of a range of sexual violence offences in the Rome 
Statute of the International Criminal Court and the statutes of the ad hoc 
international criminal tribunals,

Reaffirming the important role of women in the prevention and resolu-
tion of conflicts and in peacebuilding, and stressing the importance of 
their equal participation and full involvement in all efforts for the mainte-
nance and promotion of peace and security, and the need to increase their 
role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution,

Deeply concerned also about the persistent obstacles and challenges to 
women’s participation and full involvement in the prevention and reso-
lution of conflicts as a result of violence, intimidation and discrimina-
tion, which erode women’s capacity and legitimacy to participate in post-
conflict public life, and acknowledging the negative impact this has on 
durable peace, security and reconciliation, including post-conflict peace-
building,

Recognizing that States bear primary responsibility to respect and ensure 
the human rights of their citizens, as well as all individuals within their 
territory as provided for by relevant international law,
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Reaffirming that parties to armed conflict bear the primary responsibility 
to take all feasible steps to ensure the protection of affected civilians, Welco-
ming the ongoing coordination of efforts within the United Nations system, 
marked by the inter-agency initiative “United Nations Action against Sexual 
Violence in Conflict,” to create awareness about sexual violence in armed 
conflicts and post-conflict situations and, ultimately, to put an end to it,

1.   Stresses that sexual violence, when used or commissioned as a 
tactic of war in order to deliberately target civilians or as a part 
of a wide spread or systematic attack against civilian populations, 
can significantly exacerbate situations of armed conflict and may 
 impede the restoration of international peace and security, affirms 
in this regard that effective steps to prevent and respond to such 
acts of sexual violence can significantly contribute to the mainte-
nance of international peace and security, and expresses its readi-
ness, when considering situations on the agenda of the Council, to, 
where  necessary, adopt appropriate steps to address widespread or 
systematic sexual violence;

2.   Demands the immediate and complete cessation by all parties to 
armed conflict of all acts of sexual violence against civilians with 
immediate effect;

3.   Demands that all parties to armed conflict immediately take app-
ropriate measures to protect civilians, including women and girls, 
from all forms of sexual violence, which could include, inter alia, 
enforcing appropriate military disciplinary measures and uphol-
ding the principle of command responsibility, training troops on the 
categorical prohibition of all forms of sexual violence against civili-
ans, debunking myths that fuel sexual violence, vetting armed and 
security forces to take into account past actions of rape and other 
forms of sexual violence, and evacuation of women and children 
under imminent threat of sexual violence to safety; and requests 
the Secretary-General, where appropriate, to encourage dialogue to 
address this issue in the context of broader discussions of conflict 
resolution between appropriate UN officials and the parties to the 
conflict, taking into account, inter alia, the views expressed by wo-
men of affected local communities;

4.   Notes that rape and other forms of sexual violence can constitute 
a war crime, a crime against humanity, or a constitutive act with 
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respect to genocide, stresses the need for the exclusion of sexual 
violence crimes from amnesty provisions in the context of conflict 
resolution processes, and calls upon Member States to comply with 
their obligations for prosecuting persons responsible for such acts, 
to ensure that all victims of sexual violence, particularly women 
and girls, have equal protection under the law and equal access to 
justice, and stresses the importance of ending impunity for such 
acts as part of a comprehensive approach to seeking sustainable 
peace, justice, truth, and national reconciliation;¨

5.   Affirms its intention, when establishing and renewing state-specific 
sanctions regimes, to take into consideration the appropriateness 
of targeted and graduated measures against parties to situations of 
armed conflict who commit rape and other forms of sexual violence 
against women and girls in situations of armed conflict;

6.   Requests the Secretary-General, in consultation with the Security 
Council, the Special Committee on Peacekeeping Operations and its 
Working Group and relevant States, as appropriate, to develop and 
implement appropriate training programs for all peacekeeping and 
humanitarian personnel deployed by the United Nations in the con-
text of missions as mandated by the Council to help them better 
prevent, recognize and respond to sexual violence and other forms 
of violence against civilians;

7.   Requests the Secretary-General to continue and strengthen efforts 
to implement the policy of zero tolerance of sexual exploitation and 
abuse in United Nations peacekeeping operations; and urges troop 
and police contributing countries to take appropriate preventative 
action, including pre-deployment and in-theater awareness train-
ing, and other action to ensure full accountability in cases of such 
conduct involving their personnel;

8.   Encourages troop and police contributing countries, in consulta-
tion with the Secretary-General, to consider steps they could take 
to heighten awareness and the responsiveness of their personnel 
participating in UN peacekeeping operations to protect civilians, in-
cluding women and children, and prevent sexual violence against 
women and girls in conflict and post-conflict situations, including 
wherever possible the deployment of a higher percentage of women 
peacekeepers or police;
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9.   Requests the Secretary-General to develop effective guidelines and 
strategies to enhance the ability of relevant UN peacekeeping opera-
tions, consistent with their mandates, to protect civilians, including 
women and girls, from all forms of sexual violence and to syste-
matically include in his written reports to the Council on conflict 
situations his observations concerning the protection of women and 
girls and recommendations in this regard;

10.   Requests the Secretary-General and relevant United Nations agen-
cies, inter alia, through consultation with women and women-led 
organizations as appropriate, to develop effective mechanisms for 
providing protection from violence, including in particular sexual 
violence, to women and girls in and around UN managed refugee 
and internally displaced persons camps, as well as in all disarma-
ment, demobilization, and reintegration processes, and in justice 
and security sector reform efforts assisted by the United Nations;

11.   Stresses the important role the Peacebuilding Commission can play 
by including in its advice and recommendations for post-conflict 
peacebuilding strategies, where appropriate, ways to address sexu-
al violence committed during and in the aftermath of armed con-
flict, and in ensuring consultation and effective representation of 
women’s civil society in its country-specific configurations, as part 
of its wider approach to gender issues;

12.   Urges the Secretary-General and his Special Envoys to invite women to 
participate in discussions pertinent to the prevention and resolution 
of conflict, the maintenance of peace and security, and post-conflict 
peacebuilding, and encourages all parties to such talks to facilitate 
the equal and full participation of women at decision-making levels;

13.   Urges all parties concerned, including Member States, United 
Nations  entities and financial institutions, to support the develop-
ment and strengthening of the capacities of national institutions, in 
particular of judicial and health systems, and of local civil society 
networks in order to provide sustainable assistance to victims of 
sexual violence in armed conflict and post-conflict situations;
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14.   Urges appropriate regional and sub-regional bodies in particular to 
consider developing and implementing policies, activities, and advo-
cacy for the benefit of women and girls affected by sexual violence 
in armed conflict;

15.   Also requests the Secretary-General to submit a report to the Coun-
cil by 30 June 2009 on the implementation of this resolution in the 
context of situations which are on the agenda of the Council, utili-
zing information from available United Nations sources, including 
country teams, peacekeeping operations, and other United Nations 
personnel, which would include, inter alia, information on situa-
tions of armed conflict in which sexual violence has been widely 
or systematically employed against civilians; analysis of the preva-
lence and trends of sexual violence in situations of armed conflict; 
proposals for strategies to minimize the susceptibility of women 
and girls to such violence; benchmarks for measuring progress in 
preventing and addressing sexual violence; appropriate input from 
United Nations implementing partners in the field; information 
on his plans for facilitating the collection of timely, objective, ac-
curate, and reliable information on the use of sexual violence in 
situations of armed conflict, including through improved coordina-
tion of UN activities on the ground and at Headquarters; and infor-
mation on actions  taken by parties to armed conflict to implement 
their  responsibilities as described in this resolution, in particular by 
immediately and completely ceasing all acts of sexual violence and 
in taking appropriate measures to protect women and girls from all 
forms of sexual violence;

16.  Decides to remain actively seized of the matter.
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I översvämningarna i Bangladesh 1991 dog fem gånger så många  
kvinnor som män. Två tredjedelar av dödsfallen i tsunamin år 
2004 bestod av kvinnor. Vid jordbävningen i Pakistan 2005 dog 
fler kvinnor än män. Orsakerna är många, men grundar sig ofta 
på att kvinnor och män i olika kulturer och religioner har olika 
ansvarsområden, arbetsuppgifter, rörelsefrihet, klädkoder och 
utbildning. För att kunna arbeta effektivt med katastrofhanter-
ing i alla skeden krävs förståelse för och kunskaper om detta.
Att arbeta med ett genusperspektiv i internationella insatser 
inne bär att anpassa arbetet efter de lokala förutsättningar som 
råder så att insatsen når så många som möjligt, så snabbt som 
möjligt.

Denna handbok riktar sig till dig som är projektledare eller 
insats personal i MSB:s internationella insatser. I handboken får 
du konkreta och kortfattade råd som är direkt användbara i det 
praktiska arbetet vid planering, genomförande, rapportering 
och utvärdering av en insats.
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