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RESOLUTION 1325 
MOT:s möjlighet att arbeta med genusfrågor? 

 
Sammanfattning: 
Den här uppsatsens syfte var att, ur ett genusperspektiv, undersöka vilka möjligheter MOT i 
Afghanistan har för att arbeta mot målet i FN:s resolution 1325. Min fråga var hur arbetet 
påverkades om teamen bestod av endast män, endast kvinnor respektive både män och kvinnor. 
 
Uppsatsen är indelad i tre delar. I den första delen förklaras centrala begrepp för att ge en 
förståelse för kommande text. I den andra delen diskuteras hur MOT under FS11 i Afghanistan 
arbetade med resolutionen och i den tredje delen ges förslag på hur kvinnliga och manliga soldater 
i ett MOT borde arbeta för att, på bästa sätt, uppnå målet i resolution 1325. 
 
Undersökningen är baserad på litteratur, rapporter och intervjuer. 
 
Resultatet av undersökningen visar att både kvinnliga och manliga soldater kunde arbeta enligt 
resolutionen men med olika resultat. Det var enklare för kvinnliga soldater att nå ut till de lokala 
kvinnorna samtidigt som de enbart genom sin närvaro gav missionen en kvinnlig infallsvinkel. 
Manliga soldater hade svårare att skapa lika starka kontakter med de lokala kvinnorna och 
avsaknaden av kvinnor i teamet gav ett hårdare intryck. 
 
Min slutsats är att MOT innehållande både manliga och kvinnliga soldater är de mest effektiva. Ett 
blandat team ökar möjligheterna att inhämta och sprida information, visar lokalbefolkningen att 
män och kvinnor kan arbeta tillsammans och ger chefen möjlighet att lösa uppgifter i ett bredare 
spektrum. MOT med endast män eller endast kvinnor kan också arbeta enligt resolutionen men 
uppnår ett sämre resultat. 
 
Nyckelord: 
MOT, MOT-Juliet, Resolution 1325, Gender, Säkerhet. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06   
Kd Lina Kahlin   
MSS/YOP 06-09 
 

 - 2 - 

 

RESOLUTION 1325 
MOT:s possibility to work with it? 

 
Abstract: 
The purpose of this essay was to examine what chances the MOTs´ in Afghanistan had in working 
towards the objective in the UN resolution 1325. My question was how the work was affected 
when the teams consisted of only men, only women and a mix of men and women. 
 
The essay is divided in three parts. The first part explains and defines the concept of the UN 
resolution 1325. The second part examines the MOTs´ work according to the resolution and the 
third part suggests how male and female soldiers can work in order to achieve the objective stated 
in the resolution. 
 
The examination is based on literature, reports and interviews. 
 
The result of the examination shows that both male and female soldiers were able to work 
according to the resolution but with different results. It was easier for female soldiers to reach the 
local women and the female soldiers´ presence gave the mission a female approach. For male 
soldiers it was more difficult to establish a contact with the local women and the lack of women in 
the team made the team seem harsher. 
 
My conclusion is that MOTs´s with both male and female soldiers are the most efficient ones. A 
mixed team increases the opportunities to gather and spread information, shows the local 
population that men and women can work together and gives the commander an opportunity to 
perform his tasks in a wider spectrum. 
 
Keywords: 
MOT, MOT-Juliet, Resolution 1325, Gender, Security. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 
Efter kalla kriget har utvecklingen i Sverige gått mot att försvaret skall ägna sig åt 
fredsskapande och fredsbevarande insatser, samt krigsberedskap vid olika oroshärdar i 
världen.1 Försvarsmakten hade tidigare som en av sina viktigaste uppgifter att försvara landet 
mot väpnat angrepp. För att bättre svara upp mot en förändrad hotbild går Försvarsmakten 
mer och mer från att vara ett invasionsförsvar till att kännetecknas som ett insatsförsvar där en 
av de viktigaste uppgifterna är internationella insatser.2  
 
Idag är Försvarsmaktens huvuduppgift att snabbt kunna vara på plats var som helst i världen 
med en insatsstyrka och skapa trygghet och säkerhet så att ett fredligt civilt samhälle kan 
återskapas och deras närvaro bli obehövlig. Trots att den traditionella militära kompetensen 
fortfarande är nödvändig för att kunna genomföra de uppgifter man är ålagd ställs det idag 
också krav på nya kompetenser och ett behov av att kunna visa närvaro. Den skall kunna 
verka samtidigt med övriga organ i insatsen, så som humanitära organisationer, utan att 
komplicera deras arbeten. De parter som Försvarsmakten eventuellt hamnar i konflikt med 
måste fortfarande ha ett förtroende för övriga organisationer på plats och därför ställs det 
större krav på Försvarsmakten att kunna lösa konflikter utan våldsanvändning. Det leder fram 
till nya krav på färdigheter så som förhandling, social kompetens och språkkunskaper.3 
Eftersom kulturen i Afghanistan jämfört med Sverige är annorlunda bör man som gäst i detta 
land också ha i åtanke de skillnader man får i kontakten med lokalbefolkningen beroende på 
vilket kön man har. Värt att nämnas är tillexempel de lokala kvinnorna, som på grund av 
kulturella normer begränsas i sin kontakt med män.4 Genus och könsroller spelar således en 
stor roll i Afghanistan där landet fortfarande är väldigt mansdominerat. Detta leder fram till 
att ämnet i denna uppsats följaktligen kommer titta närmare på de färdigheter som idag 
används för att få kontakt med lokalbefolkningen där genusperspektivet blir en allt viktigare 
faktor för Försvarsmakten att ta hänsyn till för att nå ut till hela befolkningen.  
 
Aktörer med olika grad av genusmedvetenheter och kunskaper kring genusrelaterade frågor 
bidrar till att genus blir en allt mer betydande fråga för insatserna. Att kunna bidra till 
säkerhet i ett missionsområde innefattar även den utsatta delen däribland kvinnor och barn 
som oftast är mest utsatta i krig och kris situationer enligt FN. Resolution 1325 behandlar 
frågan om krigets påverkan på kvinnor och barn, kvinnors deltagande i konfliktlösning och 
arbete för långsiktig fred. Den slår fast att det internationella samfundet måste 
uppmärksamma och ta speciell hänsyn till kvinnors utsatta situation under krig. Resolutionen 
menar också att FN:s medlemsländer måste verka för att involvera kvinnor i 
fredsförebyggande och konfliktlösande arbete.5 Internationell närvaro bör därför inte förvärra 
utan istället stärka säkerhetssituationen i missionsområdet genom att fredsbevarande personal 
har kunskap om, uppmärksammar och agerar utifrån detta faktum. Detta har gjort att dagens 
Military Observation Team (MOT) tillhörande den internationella säkerhetsstyrkan i 
Afghanistan (ISAF), verkar mer eller mindre som ett samverkans/informationsinhämtnings –

                                                 
1Gustavsson, Jakob, Tallberg, Jonas, Internationella relationer, 2:a upplagan, Lund, 2009, s.117 
2 www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____372.aspx, 2006 
3 Gustavsson, Jakob, Tallberg, Jonas, Internationella relationer, 2:a upplagan, Lund, 2009, s.117 
4 http://www.regeringen.se/sb/d/527/a/3253, Försvarsdepartementet, 19 februari 2004 
5 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009 
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team, behöver ta hänsyn till de nya kraven på kompetens för att på bästa sätt kunna lösa 
tilldelad uppgift.  

1.2 Problemformuleringar 
Syftet med studien har varit att undersöka hinder och möjligheter för hur man genom MOT 
kan bidra till Resolution 1325 i Afghanistan. Tidigare har man från Sverige bidragit med ett 
MOT bestående av enbart kvinnliga officerare som kallades MOT-Juliet. Detta team skapades 
i syfte att nå ut till kvinnor och barn i Afghanistan. I denna studie har det inledningsvis 
undersökts vikten av resolution 1325 för Försvarsmakten. Därefter analyserats vilka 
möjligheter och nackdelar ett kvinnligt MOT hade jämfört med ett MOT, bestående av enbart 
män och deras arbete kring frågor rörande resolution 1325. Jag avsåg enbart titta på team 
aktiva under missionen, FS11, i Afghanistan 2006. Ytterligare har det också givits förslag på 
hur både kvinnor och män kan jobba mot resolution 1325. Jag valde att skriva om just detta 
ämne eftersom jag anser att det har varit mycket fokus på MOT-Juliet och deras uppgift att 
jobba för kvinnor och barn, frågor rörande resolution 1325, i Afghanistan medan det varit få 
diskussioner kring huruvida de övriga MOT:enen jobbade under samma mission med 
liknande frågor. 
 
Min utgångspunkt i uppsatsen har varit följande:  

 MOT med enbart män borde ha kunnat uppnå samma resultat som ett MOT med 
enbart kvinnor om de bara haft den rätta kompetensen i gruppen. 

 
De frågeställningar som låg till grund för arbetet var: 

 Diskutera och jämför huruvida man kan jobba mot resolution 1325 i ett MOT team 
med bara män, ett med bara kvinnor och ett blandat team. 

o Undersök vikten av resolution 1325 för Svenska Försvarsmakten 
o Beskriv MOT-Juliet och MOT-Golf möjligheter och svårigheter avseende 

arbetet med resolution 1325. 
o Föreslå hur man kan på ett bättre sätt kan arbeta med resolution 1325 i 

manliga, kvinnliga och mixade MOT. 

1.3 Analys av uppgift 
Jag har strukturerat upp frågeställningarna i två kategorier, huvudfråga och underfrågor. 
Huvudfrågan, första strecksatsen ovan, är den som ligger till grund för arbetet. Dess innehåll 
förklarar vad arbetet i stort avhandlar. Övriga strecksatser i detta arbete användas som 
underfrågor och tillför den bredd som kan behövas för att förstå sammanhanget och ge läsaren 
större förståelse för ämnet i stort.  
 
I första underrubriken har jag med hjälp av litteratur och intervjuer tagit fram information till 
varför vi bör jobba med resolution 1325 på våra utlandstjänster i Afghanistan. I andra 
underrubriken redogör jag för skillnaderna mellan MOT-Juliet samt MOT-Golf gällande 
arbetet med resolution 1325 i Afghanistan. I tredje underrubriken har mina resultat från 
studien bidragit med förslag på hur man kan implementera lärdomarna från MOT-Juliet i ett 
MOT med enbart män, kvinnor eller blandat team. De objekt som studeras är MOT-Juliet 
samt MOT-Golf.  Tyngdpunkten i arbetet innefattar diskussion kring huruvida både män och 
kvinnor kan jobba mot resolution 1325 och i sådana fall hur. 
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1.4 Avgränsningar och antaganden 
I detta arbete har stor vikt lagts på genusperspektivet och hur män och kvinnor kan jobba för 
resolution 1325. Jag hade för avsikt att endast inrikta mig på det svenska MOT-Juliet och ett 
av det svenska MOT, sk. MOT-Golf, som var i Afghansistan under FS11 2006. Valet av 
MOT förehöll sig på det viset att för att få så bra resultat som möjligt valde jag att intervjua 
ett MOT som endast bestått av kvinnor i detta fall MOT-Juliet, samt ett MOT som bestått av 
enbart män, MOT-Golf. Detta för att få så tydliga motsättningar som möjligt och enklare 
kunna jämföra deras olika förmågor till att jobba med resolution 1325 och tydligt se 
eventuella möjligheter och svårigheter. Jag valde att inte intervjua personer som varit på 
mission i Afghanistan vid någon annan tidpunkt. Detta för att samtliga intervjupersoner skulle 
ha verkat i Afghanistan i den situation som rådde under FS11 och inte upplevt landet på olika 
vis. Ytterligare anledning till min begränsning av tid och rum berodde på arbetets mindre 
omfattande storlek. Begränsningen i storlek avgränsade mig också till att endast undersöka de 
möjligheter och nackdelar med respektive MOT gällande förmågan att arbeta mot resolution 
1325. Övriga fördelar och nackdelar som kan ha funnits med att ha ett MOT med enbart 
kvinnor eller män rörande Försvarsmaktens övriga arbete i Afghansistan kommer inte att tas 
upp i denna uppsats.   
  
De intervjuer som presenteras i arbetet är avgränsade till personer som själva deltagit i MOT, 
verksamma under samma tid i Afghanistan, samt personal som under samma mission jobbat 
med MOT:en i form av en sk. MOT-koordinator6. Ett undantag är försvarsmaktens Gender 
Advisor7 som inte deltog under FS11 men likväl tillfört ett intressant bidrag till arbetet. Ett 
urval från MOT:en har gjorts som kan ses som fullgott för att få förståelse för deras 
möjligheter och brister i förmåga att arbeta för resolution 1325. Urvalet bestod av att två 
personer ur MOT-Juliet samt två personer ur MOT-Golf intervjuades. Utöver detta har även 
en MOT-koordinator intervjuats för att ge en större förståelse för hur någon utomstående 
upplevt MOT:ens förmåga att arbeta för resolution 1325. Gender Advisorn intervjuades inför 
detta arbete i syfte att ge sin bild av sin syn på försvarsmaktens förmåga att arbeta med 
Resolution 1325 samt hur MOT bör arbeta rörande dessa frågor. 
 
Jag har gjort antagandet att läsaren genomfört eller aktivt genomför militär tjänst och har 
förståelse för de militära begrepp som förekommer. 

1.5 Tidigare forskning 
Tidigare kunskap kring resolution 1325 är de föreläsningar jag tagit del av under min 
utbildning till yrkesofficer. Jag har även under min utbildning studerat resolutionen mer 
djupgående genom diverse instuderingsfrågor. Erfarenheter kring Försvarsmaktens MOT är ej 
baserade på egna faktiska erfarenheter utan vad jag tagit del av genom personal som deltagit i 
MOT. Under en föreläsning av MOT-Juliet, har jag även mottagit information kring hur dessa 
kvinnliga officerare uppfattat deras situation och uppgift i Afghanistan. Detta har för mig 
bidragit till större insikt i ämnet. I övrigt finns det många böcker, skrifter samt undersökningar 
där ämnet genus och kvinnans inverkan på internationella relationer omnämns. Det finns även 

                                                 
6Military Observation Team - Koordinatorn har som uppgift att agera länk mellan MOT:en och staben samt 
stödja teamen med bland annat logistiska problem. 
7Genderrådgivare jobbar med att integrera 1325 och 1820 i ordinarie verksamhet i alla insatser. Nuvarande 
Gender Advison på HKV är officer i bakgrunden. Utbildar en POL med genderadvisors samt samverkar med 
andra länder för att bli bättre i ”FM familjen” inom detta område. 
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tidigare undersökningar som behandlar liknande ämne som i detta arbete. Viss del av 
litteraturen kommer att användas i arbetet.  

1.6 Metod 
Till detta arbete har flera tekniker använts för att inhämta information. Jag har samlat 
underlag genom litteraturstudier och föreläsningar. Det har bidragit till att lägga en stomme 
för själva arbetet och gett mig en större förståelse och fler ingångsvärden för att kunna 
genomföra intervjuer. Merparten av informationsmaterialet har bestått av sekundärkällor 
eftersom de inte uppnått kraven på att vara oberoende av andra källor. Däremot har de inte 
påvisat någon tendens till att inte förhålla sig objektivt i sina resonemang och slutsatser. 
Rapporterna och andra faktakällornas trovärdighet stärks också av att de lämnats ut i 
utbildningssyfte samt för att påvisa Försvarsmaktens och andra organisationers 
ställningstagande och arbeten, både nationellt och internationellt.  
 
Ytterligare har intervjuer varit en stor del av den informationen som använts till själva 
studien. Jag har valt att använda mig av intervjuer då jag vill ta fram situationer där 
personalen i MOT:en upplevt möjligheter eller brister i sitt arbete i Afghanistan. Det är ingen 
information som idag finns tillgänglig i skrifter utan har funnits fördelaktiga att inhämta 
genom intervju. De personer som intervjuats har varit soldater eller officerare som alla varit 
medlemmar i MOT eller på något vis arbetat med MOT:en och på så vis besitter goda insikter 
i de problem och möjligheter som eventuellt uppstått. Den intervjuade Gender Advisorn har 
mindre erfarenheter av MOT eftersom hon själv inte deltagit som officerare eller soldat. 
Däremot har hon goda erfarenheter kring ämnet resolution 1325, vikten av dessa frågor och 
en annan syn på eventuella problem och möjligheter. Intervjupersoner svarade på frågor 
gällande hur de upplevde att tillhöra ett MOT och eventuella situationer gruppen ställdes 
inför. Samtliga var på utlandstjänst under samma tid i Afghanistan. Detta är viktigt för 
undersökningen för att samtliga skall ha verkat i värdlandet i just den situation som rådde 
under FS11 och inte upplevt Afghanistan på olika vis.  
 
Intervjuerna var upplagda så att de personer som deltog inledningsvis fick en förklaring8 på 
vad det här arbetet handlar om och på vilket sätt deras information skulle användas. 
Intervjuerna var konfidentiella vilket innebär att jag som intervjuare har kännedom om vem 
som deltagit i intervjuerna och vad de svarat men att jag tillsett att det inte finns möjlighet att 
härleda, från min studie, vem som bidrar till vilka kommentarer. Däremot kommer samtliga 
intervjupersoner pressenteras under rubriken ”Källor”.  
 
För att skapa en kvalitativ intervju valde jag att anteckna stödfrågor som ett stöd för mig i 
mina frågeställningar. Utifrån dessa förde jag sedan en dialog med intervjupersonen för att få 
fram så kvalitativ fakta som möjligt. Frågorna var öppna för individen att svara på med egna 
ord och eventuell styrning från min sida har varit minimal. Intervjuerna över lag innehöll en 
grad av standardisering eftersom likartade frågor ställdes till samtliga intervjupersoner. Detta 
upplevdes inte på något sätt hämmande utan snarare gynnade undersökningen då jämförelser 
mellan individer kunde ske eftersom de svarat på likartade frågor. Goda diskussioner och 
givande intervjuer har genomförts genom lyhördhet och god kommunikation mellan 
intervjuaren och intervjupersonen.  
 

                                                 
8 Se bifogad bilaga, s 27 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-07-06   
Kd Lina Kahlin   
MSS/YOP 06-09 
 

 - 9 - 

Inför intervjuerna påbörjades en enskild inläsning och planering av arbetet där en grund lades 
Därefter togs det fram en intervjumall9 innehållande de frågor som jag önskade diskutera med 
intervjupersonerna. I samband med detta började jag ta kontakt med de personer jag hade 
intresse av att intervjua. Mitt arbete pressenterades för intervju deltagarna och det förklarades 
varför jag ville genomföra intervjuer med dessa människor. Intervjuerna genomfördes därefter 
över telefon alternativt på plats vid MSS Kvarn eller vid respektive intervjupersons 
hemmaförband. Samtliga samtal tog i mellan 30-60 minuter.  

2 Grundläggande begrepp 

2.1 MOT  
MOT, Military Observation Team (Militära observationsgrupper) är en grupp bestående av 
vanligtvis 6-7 soldater och/eller officerare som har till huvuduppgift att kunna samverka med 
lokal polis, Afghanistan National Police (ANP) och lokala ledare i syfte att inhämta 
information. De skall också kunna stödja ANP, planera och självständigt genomföra uppdrag 
samt genomföra patrulleringar i grupp under sju/fjorton dygn i ödemarksterräng. De är 
indelade i olika områden sk. provins områden. Kortfattat kan man sammanfatta deras uppgift 
till att vara International Security Assistance Forces´s (ISAF:s) sinnen utåt. De blir ISAF:s 
ambassadörer och ansikte mot omgivningen. Utöver att de fungerar som 
informationsinhämtning och avkännare av stämningsläget utgör MOT även en naturlig 
samtalspartner för afghanerna kring frågor som berör samarbetet med ISAF.10 
 
MOT:en skall vara beredda på att möta en hotbild bestående av kriminella och andra 
grupperingar utrustade huvudsakligen med lättare pansarvärnsvapen, minor, kulsprutor, 
eldhandvapen och Improvised Explosive Devices (IED). Dessutom finns risk för 
rån/plundring, kidnappning, utpressning och direkta överfall mot egna styrkan eller mot 
humanitära organisationer. Civila mobbar som hetsas till stenkastning, plundring och 
lynchning, eller civila som behöver/kräver humanitär hjälp kan hindra uppgiftens lösande 
genom t ex vägblockeringar, inringningar av posteringar (motsvarande) men även genom 
fredliga demonstrationer. Hotbilden kan inte utesluta att MOT kan konfronteras med illegala 
element vilka förfogar över olika typer av bepansrade fordon.11 
 
Ovanstående säkerhetshot måste beaktas mot de eventuella fördelar, som en lokal 
upphandling, eller anställning av lokal personal kan medföra.12 

2.2 MOT-Juliet 
Enligt respondenterna var MOT-Juliet ett test på sju månader bestående av tre kvinnliga 
officerare. Deras uppgift var enligt övriga MOT, se 3.1, men med fokus på att jobba med 
kvinnor och barns rättigheter. MOT-Juliet arbetade även mot säkerhetsfrågor men istället för 
att i första hand finna information om vapengömmor och knark riktade de mer in sig mot 
säkerhetsfrågor rörande misshandel, våldtäkter och överfall. Antalet gruppmedlemmar gjorde 
att MOT-Juliet blev beroende av eskort då de skulle ut på längre patruller för att kunna 
upprätthålla egen säkerhet. MOT-Juliet hade inte heller, till skillnad från övriga MOT, ett eget 
provinsområde utan verkade i hela det svenska Provincial Reconstruction Team (PRT).    

                                                 
9 Se Bifogad bilaga. s. 27 
10 Försvarsmakten, ATS G2, Handbok Afghanistan 2007, 2007, s. 3 
11 Högkvarteret, TOEM för Provincial Reconstruction Team Headquarters PRT HQ MES ISAF, s 4-5 
12 Högkvarteret, TOEM för Provincial Reconstruction Team Headquarters PRT HQ MES ISAF, s 4-5 
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2.3 Resolution 1325 
Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd, är det organ som ansvarar för internationell fred och 
säkerhet, antog år 2000 resolution 1325. Det var en markering av behovet och vikten av att 
stärka kvinnors deltagande i arbetet med att finna lösningar på väpnade konflikter såväl som i 
det konfliktförebyggande arbetet.13 
 
Resolution 1325 bekräftar den viktiga roll som kvinnan spelar i konfliktförebyggande, 
konfliktlösning och fredsuppbyggande arbete samt betonar betydelsen av att fler kvinnor 
involveras i strävan efter att bevara och främja fred och säkerhet. Resolutionen innefattar inte 
enbart personal utan även de lokala invånarna. Med detta menas att kvinnor måste öka i antal 
på beslutsfattande nivåer i fredsfrämjande insatser men också som ett stöd för lokala kvinnor i 
sitt arbete för fred och säkerhet. Kvinnors kontakt med kvinnor är viktig men också en 
förutsättning för att utveckla en bra samverkan med hela lokalbefolkningen.  
 
I resolutionen framställs även vikten av att till fyllo tillämpa internationell lagstiftning om 
humanitära och mänskliga rättigheter som värnar om kvinnors och flickors rättigheter under 
och efter konflikter.14 Som det står att läsa på Försvarshögskolans hemsida om resolution 
1325 betyder inte kvinnors medverkan i freds- och konfliklösande arbete att det garanterat 
tillkommer ett genusperspektiv. Vikten av ett genusperspektiv är stort och kräver kunskap och 
utbildning av både de kvinnor och män som deltar i insatsen.15  
 
På försvarshögskolans hemsida kan man också läsa hur resolutionen inte bortser från 
möjligheten till att även kvinnor kan verka som aktörer i väpnade konflikter men att det oftast 
är kvinnor och barn som utgör majoriteten av dem som drabbas negativt. Därför är det viktigt 
att fredsbevarande personal har kunskap om, uppmärksammar och agerar utifrån detta 
faktum.16 Övergripande målet som resolution 1325 har är också att stärka kvinnans situation 
och roll genom att öka hennes deltagande och inflytande i arbetet med att förebygga, hantera 
och lösa konflikter. Ytterligare för att stärka hennes roll är att förbättra skyddet av kvinnors 
rättigheter och behov i samband med väpnade konflikter.17  
 
Resolutionens paragrafer kan sammanfattas i fyra punkter18: 

-Paragraf 1-4 Kvinnors inflytande och representation  
Numerären av kvinnor spelar roll både internt och externt och man måste öka genusbalansen i 
beslutsfattandet i större utsträckning. Kvinnor måste uppmanas att delta i arbete som sträcker 
sig över alla beslutsfattande nivåer på nationella, regionala och internationella institutioner 
liksom i fält. Kvinnor som deltar i insatsstyrkan fyller viktiga funktioner som i stor 
utsträckning beror på deras kön då de kan verka som ombud och sändas ut för att verka som 
medlare. Det är även av stor vikt att få med de lokala kvinnorna i förebyggande, hantering och 
lösning av konflikter.  

                                                 
13 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009 
14 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009 
15 http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/1325/Genus-och-1325/Om-resolution-1325/, 
2008 
16 http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/1325/Genus-och-1325/Om-resolution-1325/ 
17 http://www.peacewomen.org/1325inTranslation/1325Swedish.pdf, s. 5 
18 http://www.peacewomen.org/1325inTranslation/1325Swedish.pdf, s. 5, se även 
 http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/1325/Genus-och-1325/Om-resolution-1325/  
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-Paragraf 5-8 Integrering av genusperspektiv 
Kvinnans medverkan i fredsbevarande och fredsuppbyggande insatser skall stärkas vilket 
även innefattar genusanpassad utbildning för medlemsländerna. Alla berörda skall samtidigt 
kunna anta ett jämställdhetsperspektiv som betraktar kvinnor och flickors behov i samband 
med en konflikt.  

-Paragraf 9-13 Kvinnors rättigheter i konflikter 
Internationell rätt som är tillgänglig på kvinnor och flickor skall respekteras av samtliga parter 
i väpnade konflikter. Tillika skall genusspecifikt våld mot kvinnor och flickor särskilt 
motarbetas. Strafflöshet skall avskaffas och att alla personer som begår brott mot bland annat 
mänskliga rättigheter skall lagföras. På en lägstanivå ska internationell personal inte förvärra 
situationen för lokalbefolkningens kvinnor. 

-Paragraf 14-18 Uppdrag åt FN att kartlägga, följa upp och rapportera 
Beaktande skall finnas av de olika krav ex-kombattanter och deras anhöriga har vid en 
eventuell avväpning. Säkerhetsrådet skall även ta hänsyn till kvinnor och barns särskilda 
behov vid planering för att eventuellt kunna genomföra begränsningar och undantag av 
humanitära skäl. Väpnade konflikters påverkan på kvinnor och flickor skall undersökas och 
kartläggas för att kunna nyttjas i likartade situationer även för att kunna planera exempelvis 
flyktingläger där både mäns och kvinnors behov tillgodoses. 

2.3.1 Den svenska handlingsplanen 
I juni 2006 antogs en ny nationell handlingsplan som innehåller åtgärder på nationell, regional 
och global nivå.  
 
I den nationella handlingsplanen understryks vikten av att en betydligt större andel kvinnor 
deltar i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Myndigheter skall eftersträva 
att ständigt uppdatera sig i arbetet för att öka kvinnors deltagande och integrera 
jämställdhetsperspektivet. De skall även fortsätta öka arbetet med genomförandet av 
resolution 1325 samt att en könsbalans eftersträvas i såväl arbetet med internationella insatser 
som i rekrytering av värnpliktiga och nominering av personal.19  
 
I handlingsplan står även att i konfliktsituationer skall skyddet av kvinnor och flickor stärkas 
och baseras på ett analysarbete där kvinnor aktivt deltar. Vikten av utbildning till både män 
och kvinnor poängteras och att denna utbildning ligger på respektive myndighets ansvar. 
Kvinnors deltagande kan bidra till att förebygga könsrelaterat våld, såsom mäns våld mot 
kvinnor och flickor, i ett bredare perspektiv.20 
 
I den nationella handlingsplanen står det också att kvinnor i konfliktområden skall delta fullt 
ut och på lika villkor som män på alla nivåer i konfliktförebyggande, krishantering, 
fredsbyggande, humanitära insatser. 21 Med detta menas att svenska delegationer som besöker 
konfliktområden ska inkludera samtal med kvinnor samt bestå av både kvinnor och män. 

                                                 
19 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009, s. 10 ff 
20 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009, s. 12 
21 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009, s. 13 ff 
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2.3 Genus 
Termen genus började användas inom kvinnoforskningen i slutet på sjuttiotalet som ett 
resultat av kvinnoforskares insikt om att kvinnligt och manligt i mycket stor utsträckning är 
sociala konstruktioner och långt ifrån endast biologiskt givna fenomen. Det betyder att genus 
skapas genom ett kontinuerligt samspel mellan strukturella förhållanden och uppfattningar 
relaterade till kvinnligheter och manligheter.22 Kortfattat kan man förklara genus som ett 
nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Det man normalt 
tänker på gällande genus är de sexuella skillnader som finns mellan män och kvinnor men i 
denna uppsatts skall begreppet genus belysas främst ur en annan synvinkel. 
 
Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. 
Det innefattar de uppfattningar och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i 
samhället. Betydelserna av genus är inte något oföränderligt utan förändras i relation till tid 
och sammanhang. Genus ger uttryck för de erfarenheter, värderingar och attityder som finns i 
samhället kring kvinnor och män. Begreppet omfattar även t.ex. yrken, positioner i samhället, 
färger, emotioner, kläder, ja det mesta i vår omgivning kan tolkas som kvinnliga eller manliga 
konnotationer. Att beteckna rosa som en flickfärg och blått som en pojkfärg är ett exempel på 
hur vi skapar könsroller. Genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser olika ut i olika 
kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen.23  
 
Genusperspektiv innebär att olika frågor analyseras och belyses ur både kvinnors och mäns 
perspektiv.24 Det vill säga, inte bara det ena utan bägge könens perspektiv ska lyftas fram i 
analyser. Utan hänsyn till om vi utgår ifrån att skillnader mellan kvinnors och mäns liv beror 
på biologiska eller sociala faktorer ska dessa analyseras och uppmärksammas i varje ärende. 

2.4 Säkerhet 
Säkerhet är ett behov. Den inger en känsla som psykologiskt påverkar ens liv. Genom 
säkerhet kan man förhindra känslan av rädsla. ”Alla människor vill leva i en miljö fri från hot 
där de kan känna sig säkra.”25 Säkerhet är kunskap om hot och risker och hur de kan 
förebyggas och undvikas. Det är också en förutsättning för individers, samhällens och staters 
överlevnad och trygghet. Av den orsaken betyder ökad säkerhet för samhället också ökad 
säkerhet för enskild person, på samma sätt som ökad säkerhet i världen betyder ökad säkerhet 
för Sverige.  
 
Tidigare gick den svenska säkerhetspolitiken framför allt ut på att förebygga och avvärja 
militära hot och krig.26 Idag har fokus flyttat till social, ekonomisk och miljömässig säkerhet 
och internationell stabilitet. I många delar av världen har begreppet vidgats i samma takt som 
världen har ”krympt”. Det finns många orsaker till att säkerhetspolitiken har vidgats. Säkerhet 
handlar inte bara om staters överlevnad, utan också om individuell, medborgerlig och 
mänsklig säkerhet. Ett skydd för mänskliga rättigheter är i längden en förutsättning för 
internationell säkerhet. Förtryck och kränkningar av individers rättigheter kan i förlängningen 
leda till instabilitet och väpnade konflikter både inom och mellan länder. En annan orsak är att 

                                                 
22Löfmark Ulrika, Hammarström Anne, Svensk folkhälsovetenskaplig forskning och undervisning, Kartläggning 
av Genusperspektivet, 2004:35, s. 9 ff 
23 http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml, Länsstyrelsen Västmanland, 2007 
24 http://www.educ.umu.se/~siv/iktgenus/genus.htm, 2001 
25 Hagström, Lisa, Europeisk säkerhet – fred, säkerhet och samarbete, 2006 
26 Försvarsdepartementet, Omvärldsförändring och svensk säkerhetspolitik, 1996, s.4 ff 
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den nya sortens hot i stor utsträckning är gränsöverskridande. Smittsamma sjukdomar, 
organiserad brottslighet, terrorism, miljö- och flyktingkatastrofer gör inte halt vid 
landsgränsen. Internationella hot och ökat internationellt beroende ställer i stället högre krav 
på internationell säkerhet.27  
 
Värt att ta upp i detta arbete är också den feministiska definitionen av säkerhet som innefattar 
bland annat skydd från fattigdom, miljöproblem samt våld både i och utanför hemmet. Denna 
definition menar att hotet mot kvinnors säkerhet i första hand inte kommer från staten eller 
eventuella krigstider utan från hemmen både i freds- och krigstider. Det är snarare så att hotet 
mot kvinnors säkerhet ökar när resurser läggs på militär kapacitet eftersom det oftast sker på 
bekostnad av social välfärd. Kvinnor, som grupp, tillhör de mest fattiga och utsatta i världen 
därför kommer nedskärningar så som sjukvård och utbildning att drabba dem hårdast.28 

3 Avhandling 

3.1 Vikten av Resolution 1325 

3.1.1 I Försvarsmakten 
Huruvida är resolution 1325 viktig för Försvarsmakten? I dagens Försvarsmakt är frågor 
rörande genusperspektiv och genderfrågor fortfarande ganska nytt för många. De flesta 
accepterar förändringen utan några vidare spekulationer medan det finns de som granskar och 
spekulerar i huruvida genusrelaterade frågor verkligen är viktiga förändringar för 
Försvarsmakten just nu. Under intervjuerna för denna uppsats uttalade sig en av 
respondenterna på följande sätt: 
  

”Om vi tittar på vårt uppdrag ur svenskt perspektiv så skall vi bygga hållbar 
utveckling, jämställdhet. Vårt uppdrag är att åka till Afghanistan för att stärka de 
mänskliga rättigheterna vilket vi fått i uppdrag från Sveriges Riksdag och regering 
och detta skall ske genom handling och goda exempel. Detta är ingen försvarsmakts 
fråga utan det är en uppgift Försvarsmakten har fått. Vi skall säkerställa jämställdhet 
och säkerhet för alla.” 

 
Med mänskliga rättigheter menas i huvudsak hur medborgare skall bli behandlade av sina 
egna regeringar och politiska institutioner. Det handlar om frihet, skydd eller välfärd som den 
enskilda skall garanteras. Den viktigaste garanten för upprätthållandet av de universella 
mänskliga rättigheterna är FN.29 Sveriges regering, med ett brett stöd i riksdagen, ser 
samarbetet med FN och andra medlemsländer som ett viktigt instrument för att kunna ta kamp 
mot krig och terrorism, fattigdom och miljöhot. FN har stor betydelse för att ge samling och 
legitimitet kring denna typ av gemensamt agerande och är i sin tur beroende av 
medlemsländernas kontinuerliga engagemang för att kunna vara flexibelt och effektivt. Därför 
agerar Sverige aktivt för att bidra till utvecklingen av FN:s instrument för internationell fred 
och säkerhet.30 Regering och riksdagen, i form av Sveriges beslutande organ, ställer därför 
uppgifter till Försvarsmakten vilket bland annat innebär att bidra med personal för att delta på 
internationell tjänst för att bidra till internationell fred och säkerhet vilket förutsätter 

                                                 
27 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____327.aspx, 2008 
28 Steans, Jill (2006), Gender and international relations : issues, debates and future directions, sid 63 ff 
29 Gustavsson, Jakob, Tallberg, Jonas, Internationella relationer, Lund, 2009, s.357 
30 http://www.regeringen.se/sb/d/2558, Utrikesdepartementet, 2008 
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mänskliga rättigheter och utveckling. Man kan diskutera huruvida detta är försvarsmaktens 
egentliga uppgift att jobba med frågor rörande genus och diskutera frågor ur olika 
genusperspektiv men så länge Försvarsmakten är underställd Sveriges riksdag och regering 
och blir tilldelade uppgifter att agera under FN mandat är det deras ord och åliggande som 
gäller. Några av de intervjuade anser att genusfrågor är viktiga men inte av den grad så att det 
är en av Försvarsmaktens viktigaste uppgifter. 

 
”Genderperspektivet kan aldrig bli det viktigaste eftersom vi är en militär 
organisation med traditionella militära uppgifter men det är viktigt att det finns 
särskilt för att kunna få och ge info till alla, även kvinnor. Man kan fråga sig om 
detta bör vara en uppgift för civila organisationer sk. nongovernment 
organisations (NGO:s)? Men det har hittills inte fungerat eftersom dessa råkat 
illa ut eftersom de inte kan ordna med eget skydd. Vi kan verka i alla områden 
eftersom vi kan försvara oss det kan inte NGO:s varpå uppgiften ges till oss.” 
 

Sverige skickar trupp att delta i ISAF som är en FN-sanktionerad NATO-operation med 
mandat i hela Afghanistan. Uppgiften i stort är att stödja och assistera afghanistans folkvalda 
regering med att skapa och bibehålla en säker omgivning och en hållbar rekonstruktion av 
Afghanistan.31 Från FN och NATO finns det dokument i form av riktlinjer som anger att för 
skapande av säkerhet för alla måste insatser anlägga ett genusperspektiv på sitt arbete.32 
Ytterligare har vi i Sverige den nationella handlingsplanen innehållande åtgärder på nationell, 
regional och global nivå rörande genusrelaterade frågor och hur Försvarsmakten skall 
behandla och ställa sig till frågor av detta slag.33 

3.1.2 I MOT:ens arbete 
Huruvida resolution 1325 är en viktig del av MOT:ens arbete råder ingen tvekan om enligt de 
intervjuade personer som 2006 var i Afghanistan. Däremot föreligger delade meningar kring i 
vilken grad 1325 är viktig. Stor del av de intervjuade anser att 1325 är viktig för att kunna nå 
ut till hela befolkningen och få kontakter på alla nivåer. De är beredda att ge resolutionen 
större utrymme och tillse att MOT:en besitter samtliga instrument för att kunna nå ut till både 
kvinnor och män. De menar att 50 procent av en befolkning inte är tillräcklig 
informationskälla när man skulle kunna nå etthundra. Enstaka av de intervjuade framträder 
däremot med en viss skepticism gällande huruvida resolution 1325 förhåller sig i jämförelse 
med övriga resolutioner Försvarsmakten jobbar emot idag. Är den verkligen så viktig som den 
idag framhålls att vara? Genom att ge 1325 mer utrymme så förlorar man tid och resurser åt 
det som verkligen är viktigt. En av respondenterna säger:   
 

”Visst ska vi följa 1325 men det finns ju minst femhundra resolutioner till som skall 
följas och varför är 1325 så intressant, jo för att de är så hjälplöst efter i Afghanistan på 
denna punkt och vi tycker att vi kommit långt […] Och plötsligt är det detta som är 
jätteviktigt. Enda rätta är att göra det så stabilt som möjligt, trycka in pengar och ge folk 
utbildning så löser det andra sig självt.” 

 
Afghanistan befinner sig i en utveckling som ger ett dilemma. Landet styrs till stor del av män 
vilket kan skapa problem eftersom man bortser ifrån vikten av halva delen av värdlandets 

                                                 
31 Försvarsmakten, ATS G2, Handbok Afghanistan 2007, 2007, s. 3 
32 NATO CCOE, Gender makes sense, 1:a upplagan, Netherlands, 2008, s.12 ff 
33 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009, s. 10 ff 
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befolkning, nämligen kvinnorna. Försvarsmakten är i Afghanistan för att stödja den afghanska 
regeringen. De ska kunna hjälpa till att bidra med internationell fred och säkerhet i ett 
missionsområde innehållande både kvinnor och män.34 Internationell fred och säkerhet 
förutsätter, vilket nämnts tidigare, både mänskliga rättigheter och utveckling. Dessa tre 
områden arbetar beroende av varandra. Säkerhet möjliggör mänskliga rättigheter som i sin tur 
möjliggör utveckling. Därför är inte utveckling möjlig om varken säkerhet eller mänskliga 
rättigheter finns. För att bygga en stabil värld med fred och säkerhet är det därför nödvändigt 
att arbeta med alla dessa områden.35 Det internationella samfundets fredsfrämjande 
verksamhet är på grund av detta en viktig del av arbetet med att skapa säkerhet och möjlighet 
till utveckling samt övervaka så de mänskliga rättigheterna upprätthålls och garanteras. Detta 
arbete och genom att integrera genusperspektiv ökar insatsens effektivitet och möjlighet att 
lyckas.36 Samtidigt, enligt författarna i Time for Action, handlar det från det internationella 
samfundet och uppdragsgivarens sida om att bygga demokrati och ur ett militärt perspektiv 
handlar det dessutom om att använda arbetet med gender som en force multiplier för en ökad 
operativ effekt.37 NATO:s Generalsekreteraren Jaap de Hoop Scheffner uttalades sig i april 
2006 på följande sätt: 
  

””It is strong belief that if we embed a good standard of gender awareness in 
policy, training and operations, we will substantially influence and enhance 
effectiveness.””38 

  
När Försvarsmakten nu är i Afghanistan i syfte att hjälpa den afghanska regeringen är det värt 
att ta upp Afghanistans nya Konstitution från 2004. Där garanteras likhet inför lagen för män 
och kvinnor. Som det står i Regeringens handlingsplan har regeringen antagit en nationell 
policy för jämställdhet och en handlingsplan för att arbeta med kvinnofrågor och av de sex 
faktorer som berör utvecklingen av kvinnors situation är det först och främst säkerhet och 
mänskliga rättigheter som omnämns.39 Eftersom Försvarsmakten är i Afghanistan med 
uppgift att stödja värdlandets regering blir de även berörda att jobba med jämställdhets- och 
genusfrågor. De bör ha vetskap om hur man behandlar och arbetar med dessa frågor för att på 
bästa sätt kunna hjälpa Afghanistan i sin strävan att bli bättre. 

3.2 MOT-Juliet och MOT-Golf möjligheter/svårigheter avseende 
arbetet med resolution 1325. 

3.2.1 Att kommunicera och skapa kontakt 
Övergripande målet som resolution 1325 har är bland annat att stärka kvinnans situation och 
roll genom att öka hennes deltagande och inflytande i arbetet med att förebygga, hantera och 
lösa konflikter40. För att detta på bästa sätt skall kunna genomföras bör möten kunna ske 
mellan kvinnliga afghaner och soldater i utlandstjänst, i detta fall MOT. Fördelen i detta är att 
enligt de intervjuade personerna kan i dagens läge både manliga och kvinnliga soldater 
komma i kontakt med både afghanska kvinnor och män så länge de är offentliga personer, en 

                                                 
34 Blomgren, Jan, Uppdrag Afghanistan, Svd, 2007 
35UN, A more secure world: our shared responsibility”, 2004, A/59/565  
36 NATO CCOE, Gender makes sense, 1:a upplagan, Netherlands, 2008, s.12 ff 
37 Saidi, Javid, Isaksson, Charlotte, Dags för handling - Time for Action, Stockholm, december 2008  
38 NATO CCOE, Gender makes sense, 1:a upplagan, Netherlands, 2008, s. 15 
39 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009 
40 http://www.peacewomen.org/1325inTranslation/1325Swedish.pdf, s. 5 
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person som arbetar som tjänsteman/kvinna och har en statlig befattning. Som en respondent 
nämnde i intervjun: 
 

”Män kan prata med kvinnor, däremot går inte detta på alla platser och med alla. 
Det finns många fördomar kring Afghanistan som är felaktiga. Det har skapats 
många enskilda bilder av kulturen men idag försöker Försvarsmakten basera 
sina handlingar på rätt information.”  

 
Men det räcker inte med de offentliga personerna. Från det internationella samfundet och 
uppdragsgivarens sida handlar det om att bygga demokrati. Antalet kvinnor i 
lokalbefolkningen som kan delta i samband med förhandlingar, återuppbyggnad och politiska 
val påverkar den demokratiska utvecklingen i positiv riktning.41 Flertalet av de intervjuade 
nämnde att förtroendet bland kvinnor upplevdes svårt att vinna om man var manlig officer 
vilket resulterade i att diskussionerna inte nådde det djup de annars skulle ha nått med en 
kvinnlig officer. Samtidigt kunde kvinnliga officerare också ha svårigheter att uppnå liknande 
förtroende hos en manlig afghan som en manlig officer fått. En respondent menade:  

 
”Om uppgiften är att möta kvinnor är det så bra som möjligt om det är kvinnor som 
möts detta för att diskussionen skall bli så öppen som möjligt. Det upplevs även 
lättare för kvinnliga officerare att få en öppnare dialog med män än vad det är för 
manligt officerare att få kontakt med kvinnor. Däremot kan det finnas situationer där 
män emellan pratar bäst och kvinnor ej skall närvara.” 

 
För fredsfrämjande styrkor betyder detta att man med fler kvinnliga soldater lättare kan skapa 
ett förtroende bland de lokala kvinnorna och på det sättet främja möjligheten till kontakter och 
nätverk vilket i sin tur leder till den demokratiska utvecklingen i positiv riktning.42 Så länge 
det finns MOT med enbart män tillsammans med de existerande normerna i Afghanistan så 
kommer det alltid finnas svårigheter för ett manligt MOT att komma i kontakt med de lokala 
kvinnorna. Resultatet blir att nationella samfundets eftersträvan att skapa demokrati, där stor 
del av de lokala kvinnorna medverkar, inte kan uppnås så länge MOT består av enbart män. 
Enligt respondenter blir det samtidigt en operativ begränsning om teamen enbart består utav 
män eftersom man måste kunna samverka med både kvinnor och män. Det måste skapas 
valmöjligheter för uppdragsgivaren att kunna nyttja både kvinnor och män för att kunna lösa 
alla uppgifter. Det skall aldrig vara hämmande att inte kunna genomföra en uppgift för att det 
saknas en viss kompetens. 
 
MOT:ens förmåga att uppnå de riktlinjer som tas upp i den nationella handlingsplanen 
försvårades redan när man försökte skapa förtroende och diskussioner med lokalbefolkningen. 
I handlingsplanen står det att kvinnor i konfliktområden skall delta fullt ut och på lika villkor 
som män på alla nivåer i konfliktförebyggande, krishantering, fredsbyggande, humanitära 
insatser och andra insatser. För att lyckas med detta ska programmet för svenska delegationer 
som besöker konfliktområden inkludera samtal med kvinnor.43 När samtalen med kvinnor var 
svåra att genomföra med ett manligt MOT fann man en svårighet med att uppnå de riktlinjer 
som var satta.  
                                                 
41 http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/1325/Genus-och-1325/Om-resolution-1325/, 
Försvarshögskolan, 2008 
42 http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/1325/Genus-och-1325/Om-resolution-1325/, 
Försvarshögskolan, 2008 
43 http://www.regeringen.se/content/1/c4/32/53/b6b8d7a0.pdf, 2009, s. 13 ff 
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MOT-Juliet hade svårigheter att uppnå de ultimata samtalen med männen men i sin tur gjorde 
de mycket för att bidra till resolution 1325 genom kontakten med kvinnor. Genom att de 
uppmärksammade de lokala kvinnorna speciellt mycket gjordes dessa till viktiga aktörer. En 
respondent berättade:  
 

”Vi uppmärksammade, eftersom vi träffade kvinnor, och gjorde kvinnorna till viktiga 
aktörer vilket de kände. Till exempel fick en kvinna träffa sveriges försvarsminister 
och med en gång blev hon ”viktig”. Genom att träffa kvinnorna blev de aktörer i 
maktspelet. Om det gynnade dem eller inte är osäkert med det är trots allt en del av 
1325.” 

 
En nackdel gemensam för både MOT-Juliet och MOT-Golf var deras utbildning inför 
missionen. Vikten av ett genusperspektiv är stort och kräver kunskap och utbildning av både 
de kvinnor och män som deltar i insatsen.44 Redan under förberedelsen och utbildningen 
innan utförandet av en internationell insats bör därför genusfrågor tas på allvar och ingå i 
planeringen.45 Utbildningen som MOT-Juliet och MOT-Golf erhöll innan de åkte till 
Afghanistan bestod av 4 timmars information som enligt de själva upplevdes väldigt 
undermåligt. Delar av de intervjuade sökte information kring genusfrågor på egen hand 
medan resterande nöjde sig med tilldelat utbildningspaket. Försvarsmaktens uppgift att stödja 
afghanistans regering när detta land strävar efter att skapa jämställdhet följs enligt mig inte 
upp av utbildningspaketet. Inte heller ser man en koppling mellan utbildningen och de krav 
sveriges riksdag och regering ställer gällande internationellt deltagande för att bidra till 
internationell fred och säkerhet, vilket förutsätter mänskliga rättigheter och utveckling. Detta 
är ett problem samt nackdel som berörde båda MOT:en och där orsaken ligger på deras 
utbildning.  

3.2.2 Plats för möte 
Viktigt att ta upp är också i vilka sammanhang och var möten mellan lokalbefolkning och 
MOT:en skedde. De intervjuade framhöll att kvinnor och mäns position och deras möjligheter 
till interaktion berodde mycket på i vilket sammanhang detta skedde. Invånare i städerna 
uppfattades mer liberala vilket ökade möjligheterna till kontakt oavsett kön. I städerna hade 
till exempel kvinnor och män ett annorlunda förhållningssätt jämfört med de som bodde på 
landsbygden. Enligt respondenter jobbade MOT-Golf mestadels på landsbygden där det var 
väldigt traditionsbundet. De upplevde därför inga problem med att enbart vara män men 
menar att en kvinna i teamet hade underlättat lösande av uppgift eftersom man på det sättet 
fått information från flera håll. MOT-Golf hade vid några tillfällen med en kvinna på sina 
möten i byarna. Detta gick utan problem och ofta visade det på att Försvarsmakten, i detta fall 
ISAF, accepterar att män jobbar tillsammans med kvinnor vilket i sin tur accepterades bland 
lokalbefolkningen. Svårigheten, enligt respondenter, var vid dessa tillfällen, att MOT:ets 
normalbild blev annorlunda eftersom de anlände till en by de tidigare varit i, utan kvinna, och 
nu hade de med en uniformerad kvinna i sitt team. Detta förbryllade främst kvinnorna i byn 
då dessa först inte kunde avgöra om kvinnan i uniform var man eller kvinna. Bilden de såg 
var så annorlunda deras normalbild av en kvinna att de till en börjar var avvaktande. Enligt 
respondenten hade detta kunnat undvikas genom kontinuitet.  
 

                                                 
44 http://www.peacewomen.org/1325inTranslation/1325Swedish.pdf, s.6 
45 NATO CCOE, Gender makes sense, 1:a upplagan, Netherlands, 2008, s. 27 
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MOT-Juliet i sin tur verkade inte i lika stor utsträckning på landsbygden. Den stora 
anledningen var främst att deras verkansområde var större än övriga MOT:s samt att deras 
ringa antal av gruppmedlemmar gjorde att de krävde eskort alternativt möjlighet att samåka 
till diverse områden. Väl ute i byarna hade även de möjligheter att träffa byäldsten och andra 
folkvalda personer trots att de enbart var kvinnor. Eftersom MOT-Juliet var mer inriktade på 
frågor rörande kvinnor och barn påverkades inte deras lösande av uppgift så mycket eftersom 
de inte hade någon man med i teamet som kunde skapa bättre kontakt med männen. De 
upplevde att de kvinnliga och manliga kontakter som var knutna till deras team gav den 
informationen som behövdes i lösandet av uppgiften.  
 

”Antalet var en brist men inte att vi bara var kvinnor, inte med tanke på de 
uppgifter vi hade. Det fungerade bra. Fördelen var att vi hade de specifika 
uppgifterna som vi hade och de fokuserade vi på. Blev inte så kraftsplittrade på 
det sättet.” 

 

3.2.3 Som grupp 
Utgår man från resolution 1325 och dess syn på vikten av kvinnliga soldater i utlandsstyrkan 
har MOT-Juliet redan i deras bildningspunkt bidragit till en utveckling i resolution 1325. 
Enligt några av de intervjuade var inte MOT-Juliet menat som ett team specifikt inriktat mot 
resolution 1325 men eftersom teamet bestod av enbart kvinnor och jobbade mot kvinnofrågor 
kan man säga att de delvis arbetade enligt resolutionen. Antalet kvinnliga officerare ökade 
vilket resolution 1325 påtalar är viktigt i arbetet med internationell konflikthantering där 
kvinnors kontakt med kvinnor är betydelsefull men också en förutsättning för att utveckla en 
bra samverkan med hela lokalbefolkningen. Enligt resolutionen spelar numerären en stor roll 
både extern och intern och att kvinnor som deltar i utlandsstyrkan fyller viktiga funktioner 
som i stor utsträckning beror på deras kön.46 Det har nämligen visats att kvinnor haft 
framgång i fredsbevarande styrkor just därför att de har varit kvinnor. Kvinnor har upplevts 
som mindre provocerande av befolkningen eftersom de inte har betraktats som riktiga soldater 
och därför haft det lättare att skapa kontakt och få med kvinnor i fredsuppbyggande arbetet.47 
Detta kan ju tänkas vara en brist hos MOT-Golf eftersom de inte hade kvinnliga 
gruppmedlemmar. Enligt respondenter påverkades inte MOT-Golf:s arbete något nämnvärt då 
de inte var ställda att beröra genusfrågor lika omfattande som MOT-Juliet. Däremot blev 
avsaknaden av kvinnliga officerare samt att deras uppgift riktade sig mot andra former av 
frågor att de inte jobbade för resolutionen i någon större utsträckning vare sig indirekt eller 
direkt. Deras approach som grupp blev också något hårdare när de inte hade kvinnliga 
soldater närvarande. En historisk och mycket välförankrad norm förknippar nämligen mannen 
med rollen som försvararen, soldaten och krigaren vilket leder till att maskulinitet lätt 
förknippas med försvar. Tolkning som kan göras är att den manliga soldaten lätt kan 
uppfattas, av utomstående, som personen som gör det nödvändigt onda, är aggressiv, och 
våldsam när det behövs. Detta kan hämma kontakten med lokalbefolkning, speciellt bland 
kvinnor som i sin natur står utanför den militära sfären och ägnar sig åt omhuldande och 
vårdande uppgifter.48 Med en kvinna i gruppen hade deras approach bland lokalbefolkningen 
uppfattas något mjukare.  
 

                                                 
46 http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/1325/Genus-och-1325/Om-resolution-1325/ 
47 Gustavsson, Jakob, Tallberg, Jonas, Internationella relationer, 2:a upplagan, Lund, 2009, s.117 
48 Gustavsson, Jakob, Tallberg, Jonas, Internationella relationer, 2:a upplagan, Lund, 2009, s.117 
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Jämfört med MOT-Juliet är den kvinnliga approachen positiv i sällskap med andra kvinnor 
men kan uppfattas negativt hos de manliga invånarna som vill ha, som de uppfattar, en erfaren 
manlig soldat att samtala med. MOT-Juliet hade kunnat uppfattas något mer hårdare och 
kringgått dessa problem med manliga gruppmedlemmar. Vikten av kvinnliga officerare är 
däremot stor i speciella genuskänsliga situationer vid bland annat genomsök i byggnader, 
kroppsvisitationer och check pionts. De har en betydligt bättre tillgänglighet till lokala 
kvinnor och kvinnoorganisationer. Kvinnliga soldater har också en annan intuition som ger en 
speciell synvinkel på lika problem och uppdrag.49  

4 Förslag till förbättringar 

4.1 Kvinnliga, manliga och mixade MOT 

4.1.1 Manligt 
För att ett arbete eller uppgift skall kunna lösas i linje med resolution 1325 behöver inte 
enbart innebära att man skall föra en dialog kvinnor emellan. Några av respondenterna 
menade att många kvinno- och genusrelaterade frågor skulle kunna bearbetas i högre 
utsträckning även om teamen enbart består av män. Som exempel kan man ställa frågor hur 
lärarsituationer ser ut, om både flickor och pojkar får gå i skolan, vad gör guvernören för att 
involvera fler kvinnor i säkerhetsarbetet? De kan även påtala hur human rights jobbar. 
Viktigt, menade respondenter, är att de inte kommer med pekpinnar utan lägga in små idéer 
för att invånarna själva skall bli intresserade och öka sitt perspektiv. Dessa tillfällen skulle 
kunna vara vid möten där man eventuellt tar upp frågor på dagordningen som utan att förarga 
lokalbefolkningen gör att de börjar inse vikten av denna form av diskussioner. Ytterligare 
anser respondenter att MOT bestående av enbart män borde kunna jobba mot resolution 1325 
genom att försöka ordna möten, som ett exempel, mellan guvernören i en by och 
representanter ur ”Women affairs”. Möten där ISAF:s personal är passiv och låter de övriga 
representanterna stå för diskussionen. Vidare anser intervjuade att man skulle kunna jobba 
med denna sorts frågor genom att vid möten med provinsråd önska och uppmana att även de 
folkvalda kvinnorna medverkade. Tidigare i arbetet står det skrivet att både män och kvinnor 
kan komma i kontakt med de lokala folkvalda kvinnorna och männen. Förslaget är att detta 
borde nyttjas på bästa sätt och att MOT:en diskret men kontinuerligt börjar ta med denna form 
av frågor och sätt att arbeta. 

4.1.2 Kvinnligt 
Fördelen med kvinnliga MOT är deras förmåga att skapa kontakt med både kvinnor och män. 
Uppfattningen är att kvinnor i jämförelse med män lättare kan skapa kontakt med 
lokalbefolkningen oavsett kön. MOT med enbart kvinnor har visat sig fungera bra när man 
arbetar med frågor rörande just kvinnor och barn. Om de hade löst en uppgift som krävde mer 
kontakt med män, även i traditionellt bundna byar, hade deras avsaknad av manliga 
gruppmedlemmar varit en brist. Förslaget är att kvinnliga MOT skall fortsätta ha den form av 
uppgifter där kvinnor och barns situation står i fokus. För att öka genusaspekten på deras 
arbete bör däremot även den manliga delen av befolkningen åhöras för att samtliga parter 
skall medverka med sin syn på eventuella problem/lösningar. I denna studie visar det också på 
att MOT:ens gruppantal spelar en stor roll. Som respondenter menade bestod MOT-Juliet 
enbart av tre kvinnliga officerare varpå de ständigt var beroende av andra MOT eller eskorter. 

                                                 
49 NATO CCOE Gender makes sense, 1:a upplagan, Netherlands, 2008, s. 28 
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Detta påverkade deras handlingsfrihet och lösande av uppgift. Förslag är att om ytterligare 
kvinnliga MOT skall sättas upp bör dessa bestå av ett fulltaligt antal medlemmar, dvs. 6-7 
personer.  

4.1.3 Mixat 
Enligt respondenter är det oerhört viktigt att vi får in en synergi effekt och plockar de bästa 
idéerna från många individer och därför bör man höra både kvinnors och mäns idéer och 
åsikter. Därför bör en eller flera kvinnor ingå i varje MOT för att på bästa sätt skapar kontakt 
med lokala kvinnor medan männen i teamet skapar kontakter med de lokala männen. Som en 
respondent sa: 

 
”Vi måste ha både kvinnor och män, förordar mixade team. När man arbetar på 
taktisk nivå ska man kunna samverka på hela ytan och ha möjligheten att 
genomföra genusanalyser på olika saker, dokumentera, sprida vidare mm. 
Viktigt att bearbeta dessa frågor på samma sätt som med övriga frågor.” 

 
Med mixade MOT underlättas, förbättras men framför allt breddas arbetet i 
missionsområdena till de åtgärder som påverkar kvinnor och barns utsatta situation i en 
positiv riktning.50 Den i nuläget låga andelen kvinnor bör därför spridas ut till fler MOT för att 
få mer omfattande grupper som kan klara ett större spektrum av uppgifter. Enligt respondent: 
 

”I perfekta världen skulle vi ha en tjej i varje enhet för att kunna visa att vi kan 
jobba tillsammans samt ge chansen för kvinnor att kunna komma fram och 
prata. Situationsanpassat med respekt för det landet man är i kan man nyttja 
kvinnliga officerare som en resurs. Visa att vi kan jobba sida vid sida.” 

 
Mixade MOT ger chefen möjlighet att lösa större urval av uppgifter och verktyg att lösa fler 
situationer. Användandet av kvinnliga och manliga soldater i en kombination ger dessutom en 
bättre approach överlag.51 Förslaget blir därför att i första hand sträva efter att ha mixade team 
i så stor utsträckning som möjligt.  

4.2 Mer utbildning 
I resolutionen betonas vikten av ett genusperspektiv men bara för att kvinnor är medverkande 
i freds- och konfliktlösande arbete betyder inte detta att det garanterat tillkommit ett 
genusperspektiv. Vikten av ett genusperspektiv är stort och kräver kunskap och utbildning av 
både de kvinnor och män som skall delta i insatsen.52 Enligt respondenterna behövs mer 
utbildning för samtliga deltagare i utlandsstyrkans internationella missioner. De menar att 
utbildningen dels måste förbättras generellt, och dels att ökad utbildning är en nödvändig 
förutsättning om resolution 1325 ska kunna implementeras i de internationella missionerna. 
Ytterligare är det ett viktigt verktyg för chefer för att kunna hantera problem som kan uppstå 
såväl med lokalbefolkning som internt mellan soldaterna. Förslaget är att utbildning i 
genusperspektivet blir mer omfattande innehållande viktiga delar så som, de punkter det står 
skrivet om i Gender makes sens, fallstudier och situationsanpassade övningar och kulturell 
förståelse.53  Dessa bör arbetas emot för att kunna behandla de genusrelaterade frågorna på ett 

                                                 
50 http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Institutioner/ILM/1325/Genus-och-1325/Om-resolution-1325/ 
51 NATO CCOE Gender makes sense, 1:a upplagan, Netherlands, 2008, s. 28 
52 http://www.peacewomen.org/1325inTranslation/1325Swedish.pdf, s.6 
53 NATO CCOE Gender makes sense, 1:a upplagan, Netherlands, 2008, s. 27 
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så bra sätt som möjligt samt för att kunna ta del av överbriefing från tidigare missioner och 
andra organisationer som finns i Afghanistan.  

4.3 Överbriefing 
När FS11 avslutade sin period i Afghanistan var det dags att lämna över information, 
erfarenheter och uppgifter till nästa kontingent, sk. överbreafing (överspridning).  
 
Vid FS11 uppfattades olika verksamhetsområden inte vara lika integrerade i varandra som de 
skulle kunna ha varit menade några av respondenterna. Vissa gånger fungerade inte 
kommunikationen mellan delar av staben och MOT:en, främst MOT-Juliet. Enligt 
respondenter upplevde de att deras uppgift inte alltid var tydliga samt att orientering om 
vilken information som var prioriterad inte alltid gick ut. Överbreafingen 2006 var enligt 
respondenter något svårt att genomföra eftersom det inte fanns något specifikt team redo att 
överta MOT-Juliets nätverk. Vissa kontakter lyckades däremot kvarhållas vilka senare, efter 
FS11, hjälpt till att finna bland annat vapengömmor. Redan under skapandet av nätverket 
upplevde däremot respondenter problem med att det inte fanns något specifikt team som 
skulle ta över ansvaret efter MOT-Juliet. Många kvinnor upplevdes ha en svårighet med att 
öppna sig när de till en början inte vågade ingå i ett nätverk som inte upplevdes ha några 
framtidsutsikter.  
 

”Det tar tid att bygga upp ett förtroende om man vill prata med någon. Det tar 
tid att bygga upp ett nätverk. Svårigheten med Juliet var att de inte hade någon 
som skulle ta över vilket försvårade möjligheten till förtroende hos invånarna.” 

 
Nätverk med resursutbyte och lärdomar från gamla soldater till nya är viktiga för att undvika 
de misstag tidigare team genomfört samt kvarhålla de fördelar och positiva erfarenheter de 
dragit. 54 Om det sker dåliga avlösningar där informationsspridningen mellan teamen inte tas 
på allvar förloras stor del av den information, kunskap och erfarenheter som tidigare team 
skapat. Genom bättre överbreafing finns också en större möjlighet till att lättare skapa nätverk 
och ett förtroende bland lokalbefolkningen. 

5 Avslutning 
Syftet med studien har varit att undersöka hinder och möjligheter för hur man genom MOT 
kan bidra till Resolution 1325 i Afghanistan. Huvudfrågan som legat till grund för arbetet har 
varit: Diskutera och jämför huruvida man kan jobba mot resolution 1325 i ett MOT team med 
bara män, ett med bara kvinnor och ett blandat team. 
 
För att uppnå detta övergripande syfte och grundläggande frågeställning har tre underrubriker 
besvarats. 
 
Den första underrubriken löd följande: Undersök vikten av resolution 1325 för Svenska 
Försvarsmakten och dess MOT. 
 
Försvarsmaktens uppgift i stort är att stödja och assistera Afghanistans folkvalda regering 
med att skapa och bibehålla en säker omgivning och en hållbar rekonstruktion av 
Afghanistan. Från NATO samt FN finns det styrande dokument i form av riktlinjer som anger 

                                                 
54 NATO CCOE Gender makes sense, 1:a upplagan, Netherlands, 2008, s. 32 
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att insatser måste anlägga ett genusperspektiv på sitt arbete för att uppnå säkerhet för alla. 
Sverige agerar aktivt för att bidra till utvecklingen av FN:s instrument för internationell fred 
och säkerhet och ställer uppgifter till Försvarsmakten vilket bland annat innebär att bidra med 
personal till internationell tjänst. Sverige måste i sin tur kunna följa de riktlinjer som är satta 
gällande genusperspektiv och arbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter vilket man på 
god väg uppnår genom att ta till sig och arbeta för resolution 1325. På så sätt är resolutionen 
av stor vikt för Försvarsmakten men det finns också argument för varför den är av vikt i våra 
MOT. MOT har, genom Försvarsmakten, fått uppgifterna att hjälpa till med bidragandet av 
internationell fred och säkerhet i ett missionsområde vilket innebär att de skall kunna verka 
både för de kvinnor och män som lever där. Internationell fred och säkerhet förutsätter både 
mänskliga rättigheter och utveckling. Men utveckling kan inte komma till stånd om inte 
säkerhet finns. I sin tur är inte heller utveckling möjlig om inte de mänskliga rättigheterna 
upprätthålls och garanteras. Genom att integrera och arbeta för resolution 1325 jobbar 
Försvarsmakten och dess MOT mot de mänskliga rättigheterna och en mer jämställd miljö 
vilket leder till utbildning och säkerhet. Insatsens effektivitet och möjlighet till att lyckas ökar 
genom att integrera resolution 1325 i MOT:ens arbete. Resolution 1325 är viktig för 
Försvarsmakten och dess MOT. 
 
Den andra underrubriken löd följande: Beskriv MOT-Juliet och MOT-Golf möjligheter och 
svårigheter avseende arbetet med resolution 1325. 
 
De möjligheter och svårigheter är kortfattat sammanfattade i följande punkter. 
Möjligheter: 

- Både kvinnliga och manliga soldater kunde komma i kontakt med både afghaniska 
kvinnor och män så länge dessa var offentliga personer.  

- MOT-Golf som jobbade mestadels på landsbygden och hade uppgifter som inte 
berörde resolution 1325 i större utsträckning upplevde inget hinder med att enbart 
innefatta manliga gruppmedlemmar.  

- Då MOT-Juliet hade uppgifter som till stor del berörde kvinnor och barn fungerade 
det bra att teamet endast bestod av kvinnor.  

- MOT-Juliets goda kontakt med de lokala kvinnorna gjorde dessa till viktiga aktörer. 
- Då MOT-Juliet bestod utav enbart kvinnor blev deras närvaro i Afghanistan indirekt 

ett arbete i resolutionens anda. 
- Kvinnor förknippas historiskt med att i sin natur stå utanför den militära sfären och 

ägnar sig åt omhuldande och vårdande uppgifter vilket är positivt i möten med andra 
kvinnor.   

 
Svårigheter: 

- Manliga soldater hade svårt att vinna de lokala kvinnornas förtroende vilket 
resulterade i minimala diskussioner. 

- MOT-Juliets ringa antal av gruppmedlemmar gjorde att de var i behov av eskort. 
- MOT-Juliet hade även svårigheter att få riktigt djupa samtal med män på grund av 

brist i förtroende från männen sida. 
- Utbildningen inför FS11 var för både MOT-Juliet och MOT-Golf undermålig vilket 

påverkade deras möjligheter i arbetet med resolution 1325. 
- Historiskt kan mannen förknippas med rollen som försvararen, soldaten och krigaren 

vilket leder till att maskulinitet lätt förknippas med försvar och hämmar kontakten 
med de lokala kvinnorna.  

- En brist hos MOT-Golf eftersom de inte hade kvinnliga gruppmedlemmar samt att 
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deras uppgift riktade sig mot andra former än kvinnor och barn arbetade de inte för 
resolutionen i någon större utsträckning vare sig indirekt eller direkt. 

- Det uppkommer en operativ begränsning om teamen enbart består utav män eller 
kvinnor eftersom man måste kunna samverka på ett bra sätt med både kvinnor och 
män. 

 
Den tredje underrubriken löd följande: Föreslå hur man kan på ett bättre sätt kan arbeta med 
resolution 1325 i manliga, kvinnliga och mixade MOT.  
 
Manliga MOT 
Manliga team kan jobba mot resolution 1325 och borde göra detta i större utsträckning. Den 
stora förändringen som skulle gynna dessa teams arbete för resolution 1325 skulle innebära 
att ställa fler frågor rörande genus och jämställdhet. Vilka får gå i skolan, hur ser 
lärarsituationen ut och vad gör guvernören för att involvera fler kvinnor i säkerhetsarbetet? De 
kan också ställa krav på att de folkvalda kvinnorna medverkar vid provinsråd samt delge 
information om hur Human Rights arbetar. Möjligheter finns att jobba för resolution 1325 
även om man är ett manligt MOT.  
 
Kvinnligt MOT 
MOT med enbart kvinnor har visat sig fungera bra när man arbetar med frågor rörande just 
kvinnor och barn. Om de hade löst en uppgift som krävt mer kontakt med män, även i 
traditionellt bundna byar, hade frånvaron av manliga gruppmedlemmar varit en brist. 
Kvinnliga MOT skall fortsätta ha den form av uppgifter där kvinnor och barns situation står i 
fokus. Däremot för att öka genusaspekten på deras arbete bör även de lokala männens 
problem och lösningar lyftas. De skall i storleksmässigt och organisatoriskt vara ett fulltaligt 
MOT för att kunna agera självständigt i lösande av uppgift. 
 
Mixade MOT 
Om målet är att nyttja och stärka resolution 1325 i arbetet bland MOT:en vore det bästa 
alternativet om samtliga team innehöll både manliga och kvinnliga soldater. På så sätt kan 
man få in en synergi effekt och plocka fram de bästa idéerna från hela lokalbefolkningen men 
också de olika synsätt som finns bland soldater av olika kön. Ytterligare anledning till varför 
MOT:en borde vara mixade är den låga andelen kvinnor i utlandsstyrkan. Genom att sprida ut 
dessa kan man få grupper som kan klara ett större spektrum av uppgifter.  
 
Ytterligare bör deltagare i utlandsstyrkans internationella missioner få mer utbildning. Både 
för att kunna implementera resolutionen i arbetet samt att chefer skall har rätt verktyg för att 
kunna hantera sina underställda. Likas så skall överbreafingen förbättras för att insamlad 
information skall kunna nyttjas av avlösande styrka. Överbreafingen skall också underlätta 
skapandet av kontaktnät då lokalbefolkningen förstår att detta är ett stabilt nätverk som är 
hållbart och tryggt.  
 
Syftet med studien har varit att undersöka hinder och möjligheter för hur man genom MOT 
kan bidra till Resolution 1325 i Afghanistan? Min utgångspunkt för uppsatsen var: MOT med 
enbart män borde ha kunnat uppnå samma resultat som ett MOT med enbart kvinnor om de 
bara haft den rätta kompetensen i gruppen. 
 
MOT med enbart män kan arbeta mot resolution 1325. De har möjligheten att genom sitt 
uppträdande och i sina diskussioner bidra till resolution 1325. Däremot kan de inte med 
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hänsyn till kön i lika stor grad främja resolutionen på ett lika gynnsamt sätt som ett MOT 
bestående av både kvinnor och män. Ett manligt MOT har inte rätt verktyg. Även om det 
skulle finnas möjlighet att tillfälligt få med en kvinnlig soldat knuten till teamet, vid speciella 
tillfällen, är det kontinuiteten i teamens uppträdande som är en viktig faktor för att vinna 
förtroendet hos lokalbefolkningen.  
 
Ett mixat MOT har till skillnad från övriga MOT möjligheten att lättare svara upp mot det 
nationella samfundet och uppdragsgivarens riktlinjer gällande byggandet av demokrati där 
kvinnors deltagande i samband med förhandlingar, återuppbyggnad och politiska val påverkar 
den demokratiska utvecklingen i positiv riktning. Ett mixat team skapar lättare ett förtroende 
bland lokalbefolkningen eftersom de har rätt resurser inom gruppen att samtala med både 
kvinnor och män. Möjligheten till att skapa nätverk främjas vilket i sin tur leder till 
demokratisk utvecklingen i positiv riktning. Mixade MOT fyller också en viktig funktion 
gällande resolution 1325 eftersom deras sammansättning i gruppen visar på ett större 
deltagande av kvinnliga officerare vilket ligger i linje med en av punkterna resolutionen 
försöker uppnå. Användandet av kvinnliga och manliga soldater i en kombination ger en 
bättre approach överlag.  

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
- Försvarsmakten sätter nu upp ett MOT i Afghanistan bestående av både manliga och 

kvinnliga soldater. Detta MOT kallas MOT-1325 och är ett nordiskt projekt. Förslaget 
är att följa deras arbete i Afghanistan och genomföra studier över hur de lyckas 
genomföra sina uppgifter jämfört med rent manliga eller kvinnliga MOT. 

- Är det bättre att ha ett MOT som enbart jobbar med genusfrågor eller är det av vikt att 
detta är ett ämne som varje MOT bör arbeta emot.  

- Undersök vikten av en bra utbildning i resolution 1325 inför en mission. Följ upp 
utbildningen och kontrollera hur arbetet med resolution 1325 påverkas av en 
eventuellt bättre utbildning. 

- Hur blir utfallet för ett manligt MOT om de kontinuerligt börjar arbeta med 
genusrelaterade frågor?  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Intervjufrågor MOT 

Förutsättning 

Min undersökning handlar om huruvida man kan jobba mot resolution 1325 i ett MOT team 
med bara män, ett med bara kvinnor och ett blandat team. Samt att jag vill i arbetet ta fram 
fördelar och nackdelar jämfört med MOT-Juliet och MOT-Golf ur ett genusperspektiv med 
inriktning på resolution 1325. Avslutningsvis vill jag kunna ta fram fördelarna men de olika 
MOT:en och implementera dessa i ett och samma team. 
Jag avser behandla dina svar genom att spela in vårt samtal som sedan kommer att förstöras 
efter att jag bearbetat uppgifterna.  
Dina svar kommer inte i texten att kunna härledas till dig som person om detta inte godtagits 
av dig som intervjuperson. Vill däremot att du är möjlig att referera till som källa. 
 

 Vilken/vilka missioner har du varit iväg på? 
 
 Vilka uppgifter har ett MOT? 
 
 Hur är du förknippad med MOT i Afghanistan FS11? 

 Vad var/är din uppgift?  
 Hur upplevde du att uppgifterna skilde sig mellan MOT-Juliet/MOT-

Golf:s uppgifter? 
 

 Vilka egenskaper skulle du vilja ha i ett MOT? 
 

 Vilka förkunskaper skall individerna ha inför mission tycker du? 
 

 Finns det någon fördel/nackdel i ett team som består av enbart kvinnor, enbart män 
alternativt mixade? 

 
 Hur ser du på kulturen i Afghanistan? 

 Kvinnor/män 
 
 Vad kan du om resolution 1325? 

 Hur upplever du att utbildningen kring detta var innan FS11? 
 Användes den av MOT:en på plats? 
 Hur? 
 Är svenskarna bra på att använda resolutionen och genusperspektivet?  
 Varför 
 Upplever du att MOT:en bidrog till att resolutionen skulle få fäste i 

Afghanistan? 
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 Har vi rätt att försöka införa våra synsätt, t.ex. jämställdhet i 
Afghanistan? 

 Kan nu nämna någon situation där genusfrågan blev extra tydlig för er. 
Bland era egna eller vid möte med invånarna.  

 
 Var något MOT inriktad mer mot resolutionen än övriga? 

 Varför? 
 Hade alla team fått samma utbildning i resolution 1325 och genus? 
 

 Framtiden, vad tror du om resolution 1325 framtid i Afghanistan? 
 Hur ska vi jobba med resolutionen? 
 Hur? 
 Om du fick bestämma hur skulle vi använda resolutionen i våra MOT? 
 

 Hur skulle ditt team se ut om du fick sätta ihop ett eget MOT? 
 Varför? 
 Skulle en kvinna bidra till något i gruppen? 


