
ENSKILDA HÖGSKOLAN STOCKHOLM  EXAMENSARBETE  

          

Programmet i mänskliga rättigheter    Kandidatuppsats 

         HT,  2018 

    

Från teori till praktik 
En studie av utmaningar i det humanitära arbetet applicerade på 

arbetet med SRHR och unga kvinnor i Cox’s Bazar. 

Ida Leden 

          

             

     

  Handledare: Kjell-Åke Nordquist 

  Enskilda Högskolan Stockholm 



!  av !2 56

Tack 
Ett stort tack till Sara, för ditt outtröttliga stöd, din klokhet och uppmuntran.  

Abstract 
The aim of this thesis is to investigate the discrepancies between theory and practice when it comes 

to humanitarian interventions in refugee camps. In order to contextualize the result it will be 

applied onto the work with sexual and reproductive health and rights (SRHR) and young women in 

the world’s biggest refugee camp in Cox’s Bazar, Bangladesh. The research questions are as follow: 

What discrepancy does relief worker experience when it comes to theory and practice in 

humanitarian interventions in refugee camps?; what kind of difficulties and challenges do relief 

workers meet in their work in refugee camps and how do they prepare?; what is the best way to 

work with SRHR questions and young women in the refugee camp in Cox’s Bazar in Bangladesh?  

The study is built on interviews with five relief workers from western relief organizations. In order 

to be able to answer the three research questions, the interviews focused on the following themes; 

discrepancies of theory and practice; use of theoretical guidelines like The Sphere Handbook; 

difficulties during humanitarian interventions in refugee camps; and lessons learned. Some of the 

respondents had experience from Cox’s Bazar and/or SRHR and were therefor asked questions due 

to that specific experience.  

Conclusions to be drawn from the results of the interviews are that it is possible to prepare one self 

to work in humanitarian conditions but only to a certain extent. Relief workers do need a great deal 

of experience but there will always be unexpected situations impossible to prepare for. It’s also 

clear that some basic methods, such as actually talking to the people in need and not only acting on 

previous experiences, still need to be highlighted. In the specific context of Cox’s Bazar and SRHR 

questions, relief workers need to understand the culture in order to pursue their work in a suitable 

way. SRHR questions are for example highly stigmatized and the women’s previous knowledge 

about their own body is in general very low.  

  



!  av !3 56

Engelsk titel  
From Theory to Practice. A Study of Challenges in the Humanitarian Work Applied to the Work 

with SRHR and Young Women in Cox’s Bazar.  

Nyckelord 
Teori; praktik; SRHR; unga kvinnor; flyktingar; Cox’s Bazar 

Förkortningslista

FÖRKORTNING BETYDELSE

IP Intervjuperson

NGO Non-governmental organisation/icke-statlig 
organisation

SRHR Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

UNFPA United Nations Population Fund/FN:s 
befolkningsfond

WFS Women Friendly Spaces



!  av !4 56

Innehållsförteckning 
1 Inledning 5                                                                                                                            

1.1 Syfte och problemformulering 5                                                                                         

1.2 Disposition 6                                                                                                                       

1.3 The Sphere Handbook 6                                                                                                     

1.4 Tidigare forskning 9                                                                                                            

2 Metod och material 15                                                                                                         

2.1 Metod 15                                                                                                                             

2.1.1 Etiska överväganden 16                                                                                                   

2.1.2 Resultat- och analysmetod 16                                                                                          

2.2 Material 16                                                                                                                          

3 Teori 17                                                                                                                                 

4 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 21                                                             

4.1 Sexuell hälsa för flickor och unga kvinnor på flykt  23                                                     

4.2 Situationen i Cox’s Bazar för flickor och unga kvinnor 24                                                

5 Resultat 26                                                                                                                            

6 Analys och diskussion 38                                                                                                     

6.1 Del 1 - Teori och praktik 38                                                                                                

6.2 Del 2 - SRHR i Cox’s Bazar 42                                                                                          

7 Slutsatser 47                                                                                                                         

8 Bibliografi 49                                                                                                                        

Bilaga 1 -  Introduktion av intervjupersonerna 52                                                                    

Bilaga 2 - Intervjuguide 53                                                                                                       

Bilaga 3 - Bild på flyktinglägret 56                                                                                         



!  av !5 56

1 Inledning 
Teori och praktik skiljer sig nästan alltid åt, oavsett om det gäller stora eller små projekt som en 

planerad familjeutflykt eller en större ombyggnation som exempelvis Slussen i Stockholm. Det kan 

vara att helt oväntade saker inträffar, att det som planerats inte stämmer överens med verkligheten 

trots gediget förarbete, det kan vara resurser som inte är tillräckliga eller att kunskap och erfarenhet 

brister. För den här uppsatsen har jag valt att titta på hur teori och praktik skiljer sig åt när det gäller 

humanitära insatser i flyktingläger. För att kontextualisera resultatet har jag analyserat hur 

biståndsorganisationer på bästa sätt kan arbeta med unga kvinnor och frågor som rör sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i flyktinglägren i Cox’s Bazar i Bangladesh. 

Flyktinglägret, som består av ett flera olika läger, är världens största, där en majoritet av invånarna 

är kvinnor och flickor.  Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa är grundläggande för utövandet av 1

flera mänskliga rättigheter. Frågan är hur biståndsorganisationer kan arbeta med en så pass komplex 

och viktig fråga där tradition, kultur och tidigare förtryck spelar en stor roll för hur unga kvinnors 

rätt till SRHR ska tillgodoses.  

1.1 Syfte och problemformulering 
Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka och analysera den skillnad som finns mellan 

teoretiska dokument, främst The Sphere Handbook. Humanitarian Charter and Minimum 

Standards in Humanitarian Response (hädanefter The Sphere Handbook), och den faktiska 

verkligheten när det gäller humanitära insatser i flyktingläger. Till grund för mitt arbete har jag 

intervjuat sakkunniga personer med gedigen men sinsemellan skiftande erfarenhet från humanitärt 

arbete i flyktingläger. Utifrån resultatet av intervjuerna analyserar jag vilka skillnader och likheter 

intervjupersonerna upplever vad gäller hur teoretiska dokument fungerar i den praktiska 

verkligheten och vilka svårigheter biståndspersonal står inför. Resultatet från intervjuerna ger mig 

material att analysera hur humanitära organisationer på bästa sätt kan arbeta med SRHR-frågor och 

unga kvinnor i flyktinglägren i Cox’s Bazar. 

Problemformuleringarna för uppsatsen är följande: 

-Vilka skillnader upplever biståndsarbetare mellan teori och praktik när det gäller humanitära 

insatser i flyktingläger? 

 Röda korset, u.å. 1

UN Women Bangladesh, 2018, s. 1.
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-Vilka svårigheter och utmaningar möter biståndsarbetare i sitt arbete i flyktingläger och hur 

förbereder de sig? 

-Hur kan humanitära organisationer på bästa sätt arbeta med SRHR-frågor när det gäller unga 

kvinnor i flyktinglägren i Cox's Bazar i Bangladesh? 

1.2 Disposition 
Uppsatsen börjar efter en kort inledning med syfte och frågeställningar, för att tidigt lyfta fram vad 

som avses undersökas. I det efterföljande avsnittet presenteras The Sphere Handbook, för att ge 

läsaren en bild av det teoretiska dokument som ligger till grund för uppsatsen. För att binda ihop 

inledningen med kommande kapitel, avslutas första kapitlet med tidigare forskning. Avsnittet 

presenterar dels hur forskare har undersökt hur The Sphere Handbook fungerar i praktiken och dels 

hur situationen ser ut när det gäller SRHR-frågor i humanitära situationer och ger en bra grund till 

läsaren inför den fortsatta läsningen. 

I kapitel två presenteras metod och material, för att tidigt redogöra på vilket sätt jag har gått till 

väga för att samla och bearbeta materialet till uppsatsen. Det tredje kapitlet handlar om den 

teoretiska ingång som uppsatsen har och skapar en smidig övergång från de inledande kapitlen in 

till det mer beskrivande fjärde kapitlet, som ger läsaren en uppfattning och fördjupning om SRHR 

generellt och i humanitär kontext. Därefter tar uppsatsens själva kärna vid, med resultatet av 

intervjuerna och efterföljande analys/diskussion. För att undvika allt för mycket upprepande 

kapitel, kombineras analys och diskussion för att därpå följas av slutsatserna i det sista och 

avslutande kapitlet. 

1.3 The Sphere Handbook 
The Sphere Project startades 1997 på initiativ av internationella Röda Korset och Röda Halvmånen 

i samarbete med ett flertal andra humanitära NGO:er, med syfte att förbättra kvaliteten på 

organisationers insatser under katastrofer. Projektet resulterade i The Sphere Handbook. 

Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response vars första fullständiga 

upplaga publicerades år 2000.  The Sphere Handbook är ett erkänt arbetsmaterial i biståndsvärlden 2

och har reviderats flera gånger efter utvärdering av sakkunniga.  3

 Sphere Association, 2018, s. 4. 2

 Sphere Association, s. 4.3
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Handboken är ett frivilligt redskap som riktar sig till alla utövare av humanitärt bistånd och anses 

vara den mest refererade källan vad gäller humanitärt arbete. Handbokens huvudfokus är dess två 

kärnpunkter:  

1) lindra det mänskliga lidandet i så stor utsträckning som möjligt efter en katastrof eller under en 

konflikt 

2) se till att de som drabbats har möjlighet till ett värdigt liv.   4

Handboken är uppbyggd på fyra huvudkapitel. Första kapitlet förklarar handbokens struktur och 

underliggande principer och är en guide till hur boken ska användas praktiskt. Kapitel två är själva 

grunden för handboken och utgörs av The Humanitarian Charter, som förklarar att alla människor 

som drabbats av en katastrof har rätt till ett värdigt liv. Det tredje kapitlet tydliggör 

skyddsprinciperna som tas upp i kapitel två. I det fjärde kapitlet presenteras de grundläggande 

insatserna som behövs för att uppnå handbokens miniminivåer. Miniminivåerna är i sin tur 

uppdelade i fyra tekniska kapitel och behandlar: vatten, sanitet och hygien, mat och näring, boende 

samt hälsa.  5

Miniminivåerna är grundande på humanitär erfarenhet och är evidensbaserade med ett brett 

konsensus. Nivåerna reflekterar grundläggande mänskliga rättigheter och principen om rätten till ett 

värdigt liv och anses därav vara möjliga att applicera universellt. Handboken poängterar dock att 

det är viktigt med en förståelse för den aktuella kontexten för att nivåerna ska kunna appliceras på 

ett effektivt sätt.  Faktorer som säkerhet, tillgång, kultur och miljömässiga förhållanden, påverkar 6

enligt handboken hur insatserna kan bedrivas. Även politisk och ekonomisk osäkerhet är faktorer 

som kan försvåra arbetet i humanitära situationer. Handboken lyfter även vikten av att analysera 

eventuella negativa effekter som hjälparbete kan bidra till. Exempelvis kan miniminivåerna 

överstiga de förhållanden omgivande befolkning lever under, vilket kan skapa motsättningar och 

konflikter mellan grupperna.   7

 Sphere Association, s. 4, 8. 4

 Sphere Association, s. 5.5

 Sphere Association, s. 6-7.6

 Sphere Association, s. 8. 7
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Det är ofta flera olika biståndsorganisationer involverade i en hjälpinsats. För att underlätta 

samarbetet, effektivisera insatserna och öka kvaliteten, presenterar The Sphere Handbook nio 

punkter att arbeta utefter. Genom att följa de nio punkterna ökar också ansvarsskyldigheten, både 

mot de man direkt vänder sig till i arbetet, men också mot övrig personal, regeringar, andra 

intressenter och givare. Handboken tydliggör att alla punkterna inte är lika relevanta hela tiden och 

i alla faser av arbetet, medan andra är helt centrala för alla delar av insatsen.  Några av punkterna 8

som tas upp är att den hjälp som ges ska vara anpassad till behoven, att mottagarna inte ska 

påverkas negativt av biståndet, att de som har drabbats av en katastrof känner till sina rättigheter 

och har möjlighet att delta i beslut som rör dem och att all personal har relevant kompetens.   9

  

För att sammanfatta hur biståndsorganisationerna ska förhålla sig till människorna de möter och hur 

insatserna ska bedrivas, finns det i handboken en uppförandekod med tio kärnprinciper. Punkterna 

tar bl.a. upp att biståndet ska beräknas utifrån behov och aldrig får ges ut eller inte ges ut på 

diskriminerande grunder, att kultur och tradition ska respekteras, att den lokala kapaciteten ska 

användas och att mottagarna av hjälpen ska ses som värdiga människor, inte hjälplösa objekt.   10

The Sphere Handbook om reproduktiv hälsa 

I handboken finns ett avsnitt som berör sexuell och reproduktiv hälsa.  Avsnittet lyfter att 11

reproduktiv hälsa är en rättighet som även tillskrivs de som befinner sig i katastrofområden och 

pekar på vikten av tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. Handboken menar att vård som 

inriktar sig på sexuell och reproduktiv hälsa måste respektera religiös övertygelse och kulturell 

bakgrund, samtidigt som den erkänner internationella och universella rättigheter. Vården måste 

också ta hänsyn till särskilt utsatta grupper så som äldre, personer med funktionsnedsättningar och 

tonåringar samt erbjuda vård oavsett könsidentitet eller sexuell läggning.   12

Handboken tydliggör att risken för att utsättas för sexuellt våld ökar i en krissituation och att det är 

av största vikt att alla organisationer och aktörer samarbetar för att förhindra och agera på sexuell 

 Sphere Association, s. 52. 8

 Sphere Association, s. 54, 59, 63, 76.9

 Sphere Association, s. 6. 10

 Sphere Association, s. 327-335.11

 Sphere Association, s. 327. 12
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exploatering och sexuellt våld.  När det gäller sexuellt våld uttrycker handboken att de som har 13

utsatts ska ha tillgång till en säker vård som svarar på behoven. Organisationerna bör enligt 

handboken också arbeta med att informera om den vård som finns tillgänglig och vikten av att söka 

medicinsk hjälp efter att ha utsatts för sexuellt våld. I riktlinjerna för arbetet med SRHR tar 

handboken upp vikten av utbildad personal, att det finns personal som talar patienternas språk och 

att det är jämn könsfördelning. Personalen ska också handledas i att arbeta icke-diskriminerande 

och fördomsfritt. Vad gäller barn som har utsatts för sexuella övergrepp anger handbokens riktlinjer 

att barnen i mötet med vården ska ges möjlighet att välja vilket kön personalen ska ha och de ska 

också behandlas av personal med relevant utbildning.  14

1.4 Tidigare forskning 
Analyser av The Sphere Handbook 

I artikeln Raising standards in emergency relief: how useful are Sphere minimum standards for 

humanitarian assistance? diskuterar Griekspoor och Collins positiva och negativa aspekter och 

belyser uppkomna farhågor med The Sphere Handbook.  15

Syftet med The Sphere Handbook är enligt Griekspoor och Collins att skapa gemensamma riktlinjer 

för hur humanitära organisationer ska arbeta i krisområden och flyktingläger. Ett uppföljande arbete 

som mäter resultaten ska stimulera till lärande och ge ny kunskap. Projektet var välkommet när det 

initierades men efter att den första upplagan publicerades menar Griekspoor och Collins att ett 

flertal farhågor väckts.  I sin artikel diskuterar författarna hur handboken utgår från en ”idealisk” 16

katastrof, vilken för Griekspoor och Collins inte existerar. De menar att varje katastrof är komplex 

till sin natur och med handbokens givna miniminivåer av hjälpinsatser begränsas biståndsarbetarna 

i sitt arbete. När en situation är svår och komplex, menar Griekspoor och Collins att indikatorerna i 

handboken skapar en orealistisk förväntan på biståndsorganisationernas arbete. Det kan leda till att 

den hjälp som går att utföra i den aktuella situationen kritiseras för att vara bristfällig och inte nå 

upp till målen.  Dessutom anser Griekspoor och Collins att eventuellt bakomliggande orsaker till 17

den rådande situation osynliggörs, vilket kan vara tacksamt för styrande politiker som vill mörka 

 Sphere Association, s. 327. 13

 Sphere Association, s. 330-331.14

 Griekspoor & Collins, 2001, s. 740-742. 15

 Griekspoor & Collins, s. 740.16

 Griekspoor & Collins, s. 740.17
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sina egna tillkortakommanden och slippa ta sitt ansvar för att katastrofen uppstod från första början. 

Sammantaget kan handbokens krav på hur insatserna ska genomföras slå tillbaka på de som 

försöker hjälpa till, genom exempelvis en orättvis bevakning från media som leder till 

ansvarsutkrävande och repressalier mot biståndsorganisationer.  Artikelförfattarna är dock tydliga 18

med att transparens är otroligt viktigt och att organisationerna har ett ansvar att presentera sitt 

arbete på ett genomskådligt sätt, både gentemot mottagare och givare såväl som media. I 

sammanhanget pekar dock Griekspoor och Collins på att det är viktigt att se till vilket arbete som 

varit praktiskt möjligt och inte enbart döma utefter indikatorerna i handboken.   19

I artikeln applicerar Griekspoor och Collins The Sphere Handbook på svältkatastrofen i Sudan 1998 

och utvärderar det arbetet som genomfördes där och jämför med de krav som ställs i handboken. 

Författarna pekar på att grundsituationen var extremt svår, med en regering och militär som 

dikterade villkoren för biståndsorganisationerna och begränsade tillträdet till utsatta regioner. 

Dessutom gavs en stor andel av det spannmål som egentligen var avsett till behövande till armén. 

För att kunna utföra de grundkrav som ställs i handboken krävs enligt Griekspoor och Collins en 

viss mängd ekonomiska resurser, vilka under lång tid saknades för arbetet i Sudan. Först när bilder 

på svältande barn kablades ut i västerländsk media, vaknade enligt Griekspoor och Collins de 

givare som behövdes för att nå de ekonomiska målen.   20

Griekspoor och Collins lyfter att The Sphere Handbook erkänner att faktorer bortom 

hjälporganisationernas kontroll existerar och påverkar utfallet av arbetet och därmed möjligheten 

att nå upp till minimikraven. I fallet med svältkatastrofen i Sudan, pekar Griekspoor och Collins 

dock på att inga av grundkraven uppnåddes, d.v.s. att: 

1) alla biståndsarbetare har samma mål 

2) den utsatta befolkningen ska kunna nås 

3) att det finns tillräckliga medel 

4) att alla involverade arbetar för att nå de grundläggande kraven 

 Griekspoor & Collins, s. 740.18

 Griekspoor & Collins, s. 742.19

 Griekspoor & Collins, s. 741. 20
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Författarna hävdar att situationen inte alls är unik för Sudan, utan att det snarare är standard för 

stora komplexa katastrofer och nödlägen.  21

I utvärderingen av arbetet i Sudan ser Griekspoor och Collins att den holländska avdelningen för 

organisationen Läkare Utan Gränser ändrade sina kriterier för när olika insatser gjordes, i strid med 

The Sphere Handbook’s rekommendationer. Författarna menar att organisationen borde ha avvikit 

än mer, för att nå ett bättre resultat.  Det här är enligt Griekspoor och Collins ett exempel på hur 22

mycket kunskap, förståelse och expertis som krävs för att kunna ta beslut i liknande situationer och 

att The Sphere Handbook helt enkelt inte räcker till.  De som arbetar i en katastrof måste kunna 23

vara innovativa och flexibla för att kunna nå högsta möjliga effekter efter förutsättningarna. Det 

innebär enligt författarna att handboken bara ska användas som ett referensmaterial. Innan en 

bedömning görs av insatserna måste man titta på kontexten och ta med aspekter så som 

tillgänglighet till det drabbade området, tillgängliga resurser och hur inblandning från andra aktörer 

ser ut. Om en organisation enbart driver sitt arbete utifrån The Sphere Handbook, menar författarna 

att insatsen kan bli lidande. Om handboken istället används som ett stöd snarare än absolut 

regelverk, minskar dessutom möjligheten för politiker att utnyttja handboken till att rikta 

uppmärksamheten åt fel håll, d.v.s bort från sig själva.    24

I artikeln Children and the Sphere standard on mental and social aspects of health, diskuterar 

Morris et al. The Sphere Handbook’s barnfokus och hur de minimikrav som ställs i handboken 

relaterar till barns specifika behov i humanitära kriser.  Artikelförfattarna är positiva till The 25

Sphere Handbook’s universella ansats och den typ av interventioner som föreslås. De påpekar att 

arbete har lagts ner på att de riktlinjer och key indicators som är fastställda verkligen ska kunna 

appliceras på alla grupper och att fokus lagts på särskilt utsatta, som exempelvis barn. Författarna 

lyfter dock, liksom Griekspoor och Collins, risken med att anta att universella metoder fungerar 

överallt. Morris et al. tar också upp att forskning visat, som tidigare nämnt, att katastrofer alltid är 

komplexa och därtill skiftande och ständigt föränderliga.  26

 Griekspoor & Collins, s. 741. 21

 Griekspoor & Collins, s. 741. 22

 Griekspoor & Collins, s. 742. 23

 Griekspoor & Collins, s. 742. 24

 Morris et al., s. 71-85. 25

 Morris et al., s. 72. 26
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I sin analys av The Sphere Handbook konstaterar Morris et al. att barns behov skiljer sig från den 

övriga befolkningens men att det inte finns några tydliga bevis för att de insatser som The Sphere 

Handbook rekommenderar till barn på något sätt är skadliga. Dock har de sett negativa effekter av 

insatser som riktats till hela grupper av barn, när enbart en del av gruppen bör ha adresserats. Det 

har resulterat i att barn som tidigare inte visat tecken på psykisk ohälsa mådde sämre efter att 

hjälpinsatser i form av kollektivt krissamtal hade satts in.   27

Även om artikelförfattarna Morris et al. i sin slutsats inte ser några större negativa effekter av hur 

The Sphere Handbook’s riktlinjer används mot barn, anser de att mer forskning behövs, för att 

bevisen för teorin ska kunna stärkas.   28

Sexuell och reproduktiv hälsa i humanitära situationer 

Adhiambo Onyango och Heidari argumenterar i artikeln Care with dignity in humanitarian crises: 

ensuring sexual and reproductive health and rights of displaced populations om vikten av tillgång 

till sexuell och reproduktiv hälsa, då det positiva utfallet påverkar hela samhällen. Samtidigt noterar 

författarna att runt 26 miljoner flickor och kvinnor befinner sig på flykt och i flyktingläger, där 

deras tillgång till SRHR är närmast obefintlig.  Sedan mitten av 90-talet har det enligt Adhiambo 29

Onyango och Heidari gjorts stora förbättringar på området men de konstaterar också att insatserna 

inte är tillräckliga. Författarna exemplifierar med en studie från UNFPA som visar på att 

mödradödligheten är närmast dubbel så stor under humanitära kriser i jämförelse med 

genomsnittliga siffror över hela världen.  Det har enligt Adhiambo Onyango och Heidari också 30

visat sig att reproduktiv hälsa bör prioriteras tidigt i en katastrof, tillsammans med frågor som rör 

exempelvis mat, tak över huvudet samt vatten och sanitet.   31

Adhiambo Onyango och Heidari menar att tillgången till säker abort är än mer nödvändig i 

humanitära situationer, därför att kvinnors utsatthet för sexuellt våld ökar och därmed risken för 

oönskade graviditeter. Mellan 25-50% av de mödrar som dör i flyktingläger gör det p.g.a. 

komplikationer efter en osäker abort. Trots detta är den abortrelaterade vården eftersatt enligt 

 Morris et a., s. 84.27

 Morris et al., s. 84. 28

 Adhiambo Onyango & Heidari, 2017, s. 1. 29

 Adhiambo Onyango & Heidari, s. 3-4.30

 Adhiambo Onyango & Heidari, s. 1. 31
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författarna, mycket till följd av att frågan anses politiserad, men även p.g.a. vårdpersonalens egna 

övertygelser. Det är enligt Adhiambo Onyango och Heidari heller inte ovanligt att vårdpersonalen 

har misstolkat det aktuella landets abortlagstiftning.   32

McGinn och Casey diskuterar i artikeln Why don’t humanitarian organizations provide safe 

abortion service? anledningarna till att abortvården brister i humanitära situationer. Författarna ser 

en generell förbättring över tid när det gäller uppmärksamhet av och tillgängliga resurser riktade till 

SRHR-frågor i humanitära situationer. McGinn och Casey påpekar dock att tillgången till 

preventivmedel och säkra aborter fortfarande inte ligger på en acceptabel nivå och menar att säkra 

aborter knappt är tillgängliga för kvinnor som befinner sig i en humanitär situation.  Författarna 33

har identifierat fyra vanliga bortförklaringar till att abortvården inte prioriteras: en tro på att vården 

inte behövs, att abort är för komplicerat att utföra i katastrofområden, att givare inte vill bidra med 

pengar till abortvård och att abort antas vara illegalt.  34

McGinn och Casey menar att ett bristande underlag gällande osäkra aborter i humanitära situationer 

inte kan tolkas som att det inte finns ett behov av abortvård, utan att det är rimligt att anta att 

behovet snarare ökar, bl.a. till följd av att den ordinarie sjukvården har fallit samman.  Det andra 35

argumentet anser författarna också faller platt och hänvisar till att de flesta aborter görs i den första 

trimestern när en endast en liten medicinsk insats behövs som varken kräver rinnande vatten, 

elektricitet eller specifik utrustning.  36

När det gäller det tredje argumentet stämmer det enligt McGinn och Casey till viss del att vissa 

givare inte vill att deras pengar ska gå till abortvård. De anser dock att det är ett för stort fokus på 

att USA under republikanska administrationer drar in stöd till organisationer som erbjuder 

abortvård. Det finns enligt författarna många andra länder och även privatpersoner som inte lägger 

samma restriktion, vilket möjliggör för utomstående bidrag till finansiering av abortvård. McGinn 

och Casey ser dock en problematik i att många NGO:er, i rädsla för att använda villkorade pengar 

 Adhiambo Onyango & Heidari, s. 2. 32

 McGinn & Casey, 2016, s. 1-2. 33

 McGinn & Casey, s. 2. 34

 McGinn & Casey, s. 2. 35

 McGinn & Casey, s. 2-3. 36
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till ”fel” verksamhet lägger restriktioner på sig själva vad gäller abortvård, vilket författarna anser 

onödigt.   37

Även det fjärde argumentet möter hårt motstånd från McGinn och Casey, som pekar på att 190 av 

196 länder i världen i någon mån tillåter abort. Endast sex länder har ett totalförbud. Utöver 

nationell lagstiftning rörande abort, finns även internationella lagar och instrument som stödjer 

tillgången till säkra aborter, som till exempel Maputoprotokollet vilket för närvarande har 

ratificerats av 37 av 54 länder i Afrika. McGinn och Casey pekar också på det faktum att en 

restriktiv abortlagstiftning inte reducerar antalet aborter. Däremot är mödradödligheten markant 

högre i länder med restriktiv abortlagstiftning.  Författarna noterar också att kvinnor som blivit 38

gravida efter ett övergrepp riskerar ytterligare trauma i form av utstötning från samhället och 

exemplifierar med hur kongolesiska kvinnor i stor utsträckning avvisades från samhället efter att ha 

fött barn till följd av en våldtäkt.  Författarna uppmärksammar också det faktum att FN:s 39

säkerhetsråd har infört två resolutioner som tolkas som att kvinnor som har överlevt sexuella 

övergrepp i krig ska erbjudas säker abortvård. Norge och Storbritannien har enligt McGinn och 

Casey också argumenterat för att säker abort ska vara en del av den medicinska vården som erbjuds 

kvinnor som blivit våldtagna i krig och att den internationella humanitära lagen i dessa fall ska stå 

över nationell lagstiftning.  40

 McGinn & Casey, s. 3-4. 37

 McGinn & Casey, s. 4. 38

 McGinn & Casey, s. 5.39

 McGinn & Casey, s. 5. 40
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2 Metod och material 
2.1 Metod 
Uppsatsen bygger på en intervjustudie där intervjuerna fokuserar på de skillnader mellan teori och 

praktik som en biståndsarbetare kan möta i sitt arbete i flyktingläger. Resultatet från intervjuerna  

appliceras därefter i en fallstudie; hur kan biståndsorganisationer på bästa sätt arbeta med unga 

kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i flyktinglägren i Cox’s Bazar i Bangladesh?  

En intervjustudie är enligt Hedin en användbar metod för att undersöka människors egna 

upplevelser,  i det här fallet biståndsarbetares upplevelser av skillnaden mellan teori och praktik. 41

Jag har använt mig av få intervjupersoner, vilket Hedin menar inte är ovanligt för kvalitativa och 

djupgående studier, eftersom upplägget ändå genererar ett gediget material.  Intervjuerna var 42

semistrukturerade vilket innebar att jag hade förberedda grundfrågor som jag ställde till alla 

intervjupersoner. I semistrukturerade intervjuer finns enligt Thor Tureby dock utrymme att skapa ett 

böljande samtal och att ställa följdfrågor, vilket jag gjorde. Thor Tureby menar också att det i en 

semistrukturerad intervju är möjligt att ställa specifika frågor utifrån intervjupersonens särskilda 

erfarenheter, utöver de grundfrågor som alla intervjupersoner får.  Eftersom intervjupersonerna 43

hade skiftande erfarenhet och expertis, anpassade jag delvis frågorna efter person. När det gäller 

själva frågorna strävade jag efter så öppna frågor som möjligt och undvika ja eller nej-frågor. Jag 

försökte också undvika ledande frågor för att inte påverka intervjupersonens svar. 

Intervjupersonerna har svarat utifrån sin professionella position och sina egna erfarenheter men inte 

som representanter för sina respektive organisationer. Tanken med intervjuerna var att höra om 

enskilda personers upplevelser, för att därefter leta efter vad som är samstämmigt mellan 

intervjupersonerna och vad som skiljer dem åt. 

De fem personer jag har intervjuat arbetar eller har arbetat för väletablerade västerländska icke-

statliga organisationer och har lång och relevant erfarenhet av biståndsarbete. Intervjuerna 

genomfördes via Skype, WhatsApp, över telefon och genom ett fysiskt möte. Intervjuerna var 

mellan 30-75 minuter långa och utfördes mellan den 2-9/12 2018.  

 Hedin, 1996, s. 3. 41

 Hedin, s. 3-4. 42

 Thor Tureby, 2018, s. 165. 43
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2.1.1 Etiska överväganden 

Intervjupersonerna har gett sitt informerade samtycke, vilket innebär att de i god tid fått 

information om syftet med intervjun, att deras medverkan kommer att anonymiseras och att 

materialet hanteras konfidentiellt. Att intervjupersonerna är anonymiserade i uppsatsen innebär att 

eventuell känslig kritik inte kan härledas tillbaka till dem. Jag tydliggjorde inför intervjun att syftet 

inte var att bedöma vare sig intervjupersonernas eller deras arbetsgivares prestation. 

Anonymiseringen innebär också att intervjupersonerna inte har kunnat använda studien för att 

svartmåla eller försköna sina arbetsgivare. 

För att få ett friare samtal valde jag att inte spela in intervjuerna utan tog istället anteckningar under 

tiden. Samtliga intervjupersoner har erbjudits möjligheten att i efterhand godkänna en 

sammanfattning av intervjun med tillhörande citat. I ett par fall har jag efter önskemål ändrat 

stycken och citat eller förtydligat ett resonemang. 

2.1.2 Resultat- och analysmetod 

Intervjuerna redovisas i kapitel fem i form av en sammanfattning där de mest relevanta argumenten 

och resonemangen för uppsatens tema har lyfts fram. I analysens första del har jag jämfört 

intervjupersonernas erfarenheter och delat in deras svar utifrån tre olika huvudteman; teori och 

praktik, svårigheter samt förberedelser. I den andra analysdelen har jag fokuserat på hur 

biståndsorganisationer, utifrån intervjupersonernas erfarenheter, min teoretiska ingång och tidigare 

publicerade rapporter, på bästa sätt kan arbetat med SRHR-frågor i Cox’s Bazar. 

2.2 Material 
Mitt primära material utgörs av intervjuer med sakkunniga personer som har arbetat humanitärt i 

flyktingläger. Som komplement till intervjuerna har jag använt skriftligt material i form av 

rapporter som är inriktade på situationen i Cox’s Bazar och/eller sexuell och reproduktiv hälsa (se 

litteraturförteckning) samt The Sphere Handbook. Humanitarian Charter and Minimum Standards 

in Humanitarian Response som är inriktad på arbete i humanitära situationer. 
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3 Teori 
Teorierna för uppsatsen är olika feministisk teorier och Martha Nussbaums modell för mänsklig 

förmåga. Feministisk teori används för att visa på den ojämlikhet som råder i lägren och att frågor 

som rör kvinnor har svårare att vinna gehör och att det finns en problematik kring frågor som rör 

kvinnors sexualitet och reproduktion. Nussbaums modell för mänsklig förmåga visar på vikten av 

att alla människor når upp till tröskelnivån vad gäller tio grundläggande punkter för att kunna leva 

ett värdigt liv. Nussbaum menar att kvinnor i lägre utsträckning än män når upp till 

tröskelnivåerna.  Genom att använda hennes teori i uppsatsen blir det tydligt vilka svårigheter 44

kvinnorna och därmed också biståndsorganisationerna, står inför.  

Grunden för den feministiska teorin är enligt Wendt Höjer och Åse, att kvinnan är underordnad 

mannen.  De menar att mannen ses som normen i samhället vilket resulterar i ett ojämlikt 45

maktförhållande mellan män och kvinnor.  Hirdman illustrerar denna könsmaktsordning genom att 46

använda sig av begreppet genussystem.  För att konkretisera vad systemet innebär använder 47

Hirdman begreppet genuskontrakt som är ”mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika 

nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra”.  Begreppet belyser enligt 48

Hirdman de gränser som finns för kvinnors möjligheter och synliggör också de annars osynliga 

regler som finns mellan män och kvinnor.  Det är enligt Hirdman kvinnans biologi, det faktum att 49

hon är den som föder barn, som har berättigat den sociala och naturliga ordningen därför att 

kvinnan ses som mer djurlik till skillnad från mannen, som är människa.  Det tangerar vad de 50

Beauvoir konstaterar, att kvinnan är det andra, alltså inte människa eller man.  

Mänskligheten är maskulin och mannen definierar kvinnan inte sådan hon är i och för sig 
utan i hennes förhållande till honom själv. […] Hon definieras och differentieras i 
förhållande till mannen och inte han i förhållande till henne. […] Han är Subjektet, det 
Absoluta - hon är det Andra.  51

 Nussbaum, 2001, s. 19-21. 44

 Wendt Höjer & Åse, 1999, s. 7, 21.45

 Wendt Höjer & Åse, s. 8, 73.46

 Hirdman, 1998, s. 51.47

 Hirdman, 1998, s. 54.  48

 Hirdman, 1998 s. 54.  49

 Hirdman, 2001, s. 80-82, 85.50

 de Beauvoir, 1949, s. 158-159.51
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Gemzöe menar att ”sex är förknippat med manlig dominans och kvinnlig underkastelse”.  Det  52

resulterar enligt Gemzöe i en syn på att det är mannens behov som ska gälla. I det patriarkala 

samhället menar Gemzöe att dominans och underkastelse är en del av både sexualitet och 

könsidentitet och den strukturen öppnar för en acceptans av sexuellt våld mot kvinnor. Gemzöe 

pekar också på att kvinnors underordning i stor utsträckning hänger samman med det sexuella 

förtrycket men menar att även sociala och ekonomiska strukturer är en grund för underordningen.   53

Martha Nussbaum har utvecklat en modell för social rättvisa som med tio punkter beskriver vad 

som behövs för att en människa ska kunna leva ett värdigt liv.  För den här studien är det 54

framförallt två punkter i modellen som är relevanta; punkt två som behandlar kroppslig hälsa, vilket 

utöver en generellt god hälsa även inkluderar reproduktiv hälsa och punkt tre, som rör kroppslig 

integritet. Nussbaum menar att kroppslig integritet innebär en möjlighet att röra sig fritt, att inte 

riskera att utsättas för övergrepp och att själv bestämma över sin kropp samt att välja om man 

önskar ha barn eller inte.  Punkterna är därmed klart relevanta för hur vi kan se på unga kvinnors 55

möjligheter i Cox’s Bazarlägren och deras rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.   

Nussbaum diskuterar också kvinnans roll i samhället och de svårigheter kvinnor möter i livet just 

för att de är kvinnor.  Enligt Nussbaum har kvinnor generellt en sämre hälsa än män och är bl.a. 56

mer undernärda samt tenderar att oftare utsättas för sexuella övergrepp och annat fysiskt våld. 

Läskunnigheten är generellt också lägre bland kvinnor till följd av oftare avbruten skolgång. Enligt 

Nussbaum utsätts kvinnor i yrkeslivet för, och hindras av, könsdiskriminering, sexuella trakasserier 

och repressalier från släkt och familj.  Många flickor riskerar att giftas bort i ung ålder och 57

Nussbaum konstaterar att:  

[…] kvinnor alltför sällan behandlas som mål i sig, det vill säga som personer med 
värdighet vilka förtjänar rättslig och social respekt. Istället behandlas de bara som 

 Gemzöe, 2014, s. 100.52

 Gemzöe, s. 100-102. 53

 Nussbaum, 2013, s. 41. 54

 Nussbaum, 2013, s. 106-107. 55

 Nussbaum, 2002, s. 19, 21. 56

 Nussbaum, 2002, s. 19. 57
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redskap för andras syften - som fortplanterskor, vårderskor, tillfredsställare av männens 
sexualdrift och ombesörjare av familjens allmänna välbefinnande.  58

Hirdman är inne på samma spår och pekar på att det varit kvinnans skyldighet att ”finnas tillhanda 

som kropp/kön, som kropp/barnabehållerska och kropp/arbetsdjur.”  59

Nussbaum fortsätter med att visa på att det finns ett särskilt nära samband mellan könsskillnader 

och fattigdom. Den som är fattig och kvinna i kombination har enligt Nussbaum en stor brist på 

centrala mänskliga förmågor, d.v.s. att de inte i samma utsträckning som män kommer över 

tröskelnivån vad gäller exempelvis liv, fysisk hälsa och kroppslig integritet.  60

För att säkerställa kvinnors förmågor krävs enligt Nussbaum att kvinnan har valmöjligheter. En 

kvinna som har ett arbete utanför hemmet, som kan läsa och har vissa ekonomiska tillgångar har 

fler och större möjligheter och därmed i större utsträckning också säkerställda förmågor. Grunden 

för att kunna leva som ogift kvinna eller ha möjlighet att lämna ett destruktivt äktenskap är egna 

ekonomiska medel. Med ökade valmöjligheter går det också att förhindra att en kvinna hamnar i en 

svår situation från början. Äktenskap och prostitution är exempel på situationer som kvinnor ställs 

inför som en lösning på ett ekonomiskt problem. Kan den ekonomiska aspekten avhjälpas på annat 

sätt, har kvinnan kunnat använda sig av sina förmågor och slipper därmed en negativ spiral som 

skapas av exempelvis ett destruktivt äktenskap. Det går också att använda sig av ekonomiska 

incitament, som att erbjuda gratis skollunch och/eller yrkesutbildning för att komma åt traditionen 

med barnäktenskap.    61

Nussbaum poängterar vikten av att en kvinna upplever och förstår sitt eget värde. En så pass enkel 

sak som att uppmärksamma och tillskriva en kvinna ett värde ger möjlighet till stor 

förändringspotential i hur hon ser på sig själv. Även utbildning är en viktig del, då den leder till 

färdigheter vilka i sin tur genererar respekt och uppskattning från omgivningen, män som kvinnor. 

Dessutom skriver Nussbaum att kvinnors självförtroende och handlingskraft kan öka i och med 

 Nussbaum, 2002, s. 20. 58

 Hirdman, 2001, s. 89-90. 59

 Nussbaum 2002, s. 21.   60

Nussbaum, 2013, s. 41. 

 Nussbaum, 2002, s. 336-337.61
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mötet med andra kvinnor. ”Att kvinnor som levt isolerade, var och en i sitt hushåll, finner styrka i 

gruppsolidaritet, är en mäktig källa till ny självsyn”.   62

 Nussbaum, 2002, s. 339-340.62
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4 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
Enligt Aggleton et al. kan sexualitet uttryckas och se ut på flera olika sätt och berör större delen av 

befolkningen, inte bara de i reproduktiv ålder.  Aggleton et al. menar vidare att den sexuella hälsan 63

påverkas av flera olika faktorer; dels förutsättningar kopplade till den egna personen, såsom 

immunförsvar och eventuella funktionsnedsättningar, och dels av yttre omständigheter och 

förmågan att kunna skydda sig själv. De yttre faktorerna påverkas av samhälle, familj och kulturella 

normer samt i vilken utsträckning det finns lagstiftning som skyddar mot exempelvis våldtäkt inom 

äktenskapet. Aggleton et al. menar att det inte räcker med att enbart informera individen ifråga om 

sexuell hälsa och exempelvis sexuellt överförbara sjukdomar. Det är ett måste att anta en bredare 

ansats där en förståelse för vad ojämlikhet mellan könen, bristande tillgång till utbildning och vård 

och fattigdom resulterar i för den individuella människan gällande hens sexuella beteende.   64

Aggleton et al. definierar hälsa som ”a state of complete physical, mental and social wellbeing and 

not merely the absence of disease or infirmity”, i vilket sexuell hälsa inkluderas.  65

Nyckelkomponenter för att uppfylla god sexuell hälsa är enligt Aggleton et al. bl.a. frihet från 

diskriminering, våld och tvång och även säkerhet och respekt. Det innebär att vissa grundläggande 

mänskliga rättigheter därmed också skyddar den sexuella hälsan. Rätten till liv, ickediskriminering, 

frihet från tortyr och rätten till privatliv utgör tillsammans med rätten till utbildning, yttrandefrihet 

och rätten att fritt välja vem man ska gifta sig med grunden för människans sexuella hälsa.  Vidare  66

menar Aggleton et al. att det behövs en förståelse för att den sexuella hälsan är djupt kopplad till 

exempelvis normer och maktstrukturer i samhället.  67

Reproduktiv hälsa är nära sammankopplat med sexuell hälsa och innefattar enligt 

Folkhälsomyndigheten:  

[m]öjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom, förmåga till 
fortplantning, frihet att planera sitt barnafödande, tillgång till effektiva och acceptabla metoder för 

 Aggleton et al., s. 3, 2010.63

 Aggleton et.al., s. 13.64

 Aggleton et al., s. 3.65

 Aggleton et al., s. 4.66

 Aggleton et al., s. 3.67
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familjeplanering, tillgång till en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet och 
förlossning i trygghet och att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn.  68

Aggleton et al. menar att reproduktiv hälsa inkluderar jämställdhet och respekt mellan könen och 

belyser vikten av tillgång till vård, familjeplanering, utbildning och information för att upprätthålla 

god reproduktiv hälsa.  69

Enligt Aggleton et al. lägger en god sexuell och reproduktiv hälsa bland befolkningen också 

grunden för en positiv social och ekonomisk utveckling.  Mål 3 i Agenda 2030 berör hälsa och 70

välbefinnande och ett av delmålen inkluderar sexuell och reproduktiv hälsa. Delmål 3.7 lyder:  

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, 
inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa 
integreras i nationella strategier och program.  71

Genom att fokusera på unga kvinnor och investera i deras hälsa och utbildning, ökar chanserna att 

uppnå flera av delmålen i Agenda 2030.  Blum och Gates menar att man genom att förhindra 72

tonårsgraviditeter också i stor utsträckning bryter en fattigdomsspiral, därför att en flicka som inte 

gifts bort tidigt och/eller blir gravid ung, har större möjlighet att slutföra sin utbildning, få ett 

hälsosammare liv och på ett annat sätt kan bidra till familj och samhälle.   73

Aggleton et al. konstaterar att: 

  
[s]exual health is fundamental to the physical and emotional health and well-being of 
individuals, couples and families, and to the social and economic development of 
communities and countries.  74

 Folkhälsomyndigheten, 2018. 68

 Aggleton et al., s. 5. 69

 Aggleton et al., s. 1.70

 Globala målen, u.å. 71

 Globala målen, u.å. 72

 Blum & Gates, 2015, s. 3, 5.73

 Aggleton et al., s. iv.74
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För att säkerställa den sexuella hälsan bland jordens befolkning och öka den ekonomiska och 

sociala utvecklingen menar Aggleton et al. att det krävs kunskap och information vad gäller SRHR-

frågor samt bra sjukvård.  75

UNFPA (United Nations Population Fund) lyfter vikten av självbestämmande för kvinnor och att 

deras status gällande hälsa och deltagande i sociala, politiska och ekonomiska sammanhang måste 

stärkas. Att höja kvinnors status inom dessa områden har en klar effekt på framförallt deras sexuella 

och reproduktiva hälsa.  Hälsoprogram som berör den reproduktiva aspekten bör därför inkludera 76

kvinnor vad gäller exempelvis beslut, planering, utvärdering och organisering.  För att säkerställa 77

reproduktiv hälsa är det viktigt att människor har möjlighet till ett tryggt sexualliv och friheten att 

själv välja när och om man vill ha barn. Det kräver att människor har kunskap om och tillgång till 

lagliga preventivmedel och metoder. Dessutom krävs en hälso- och sjukvård som tryggar den 

gravida kvinnan och möjliggör för en större chans till ett friskt spädbarn.  78

4.1 Sexuell hälsa för flickor och unga kvinnor på flykt  
Guthridge-Gould menar att unga kvinnor som befinner sig på flykt/i flyktingläger är särskilt utsatta 

för könsbaserat våld vilket t.ex. kan leda till oönskade graviditeter, sjukdomar och skador. 

Dessutom ökar enligt Guthridge-Gould risken att flickorna utsätts för tvångsäktenskap och menar 

fortsatt att unga kvinnor ofta glöms bort när hjälpinsatser sätts in, då de befinner sig i ett mellanläge 

av att vara barn och kvinna. Guthridge-Gould pekar på att bristen på anpassad vård och vård 

generellt, inkluderat sexuell och reproduktiv hälsa, är tydlig och utsätter flickorna för än större 

risker.  UN Women Bangladesh menar att flickor och unga kvinnor löper större risk att utsättas för 79

sexuella övergrepp eller bli offer för trafficking när de befinner sig på flykt och UNFPA pekar på att 

flyktingar har en begränsad tillgång till vård som rör reproduktion och sexuell hälsa.  80

 Aggleton et al., s. iv.75

 UNFPA 2014, s. 29.76

 UNFPA, 2014, s. 62.77

 UNFPA, 2014, s. 59. 78

 Guthridge-Gould, 2016, s. 4, 8. 79

 UN Women Bangladesh, 2018, s. 2. 80

UNFPA, 2014, s. 63.
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4.2 Situationen i Cox’s Bazar för flickor och unga kvinnor 
Enligt Sida har närmare 700 000 rohingyer flytt över gränsen från Myanmar till Bangladesh och 

Cox’s Bazar sedan den 25:e augusti 2017. Totalt beräknas drygt 900 000 rohingyer befinna sig i 

flyktinglägret vilket därmed är världens största.  UN Women Bangladesh skriver att andelen 81

kvinnor och flickor är hög i lägret och menar att nästan varenda flicka och kvinna, under eller innan 

sin flykt från Myanmar, utsatts för eller tvingats bevittna sexuellt våld.  Plan Sverige menar att 82

rätten till sin kropp är fundamental och att när flickor och unga kvinnor inte själva får avgöra om, 

när och med vem de vill ha barn får det långtgående konsekvenser för deras framtid.  Unga 83

kvinnor är enligt Gordon, Lee-Koo och Jay och UN Women Bangladesh i högre grad utsatta för 

våld än andra grupper och menar att den rådande könsdiskriminering förstärks under de knappa 

förhållanden flyktingarna lever i.  UN Women Bangladesh menar också att det bland rohingyer 84

sedan tidigare är vanligt med barnäktenskap och att den utsatta ekonomiska situationen i lägret 

förväntas vara en bidragande faktor till än högre andel barnäktenskap.  85

Tillgången till sjukvård är enligt UN Women Bangladesh extremt ansträngd i Cox’s Bazar, i 

synnerhet när det gäller vård kopplad till sexuell och reproduktiv hälsa. Tusentals kvinnor beräknas 

vara gravida i lägret och deras behov tenderar att åsidosättas då de varken tillfrågas om vilken hjälp 

de önskar eller får information om var de kan hitta den vård som finns.  Unga kvinnor är enligt 86

Gordon, Lee-Koo och Jay medvetna om vilken vård som finns tillgänglig och söker i viss mån 

också upp hälsocenter men författarna menar att kostnader, brist på medicin och långa avstånd 

utgör stora hinder. Författarna pekar också på att det finns en önskan bland unga kvinnor att lära sig 

mer om SRHR-frågor men att de många gånger är förbjudna att fråga äldre familjemedlemmar om 

saker som rör SRHR.  87

Enligt Gordon, Lee-Koo och Jay upplever unga kvinnor en starkt begränsad rörelsefrihet i lägret, 

vilket till stor del beror på att familj och släkt splittrats eller dödats under flykten. Det skapar enligt 
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författarna en större rädsla för flickornas säkerhet, när de som bor runtomkring inte tillhör eller är 

bekanta till familjen. En konsekvens av den begränsade rörelsefriheten menar författarna är att 

flickorna upplever att de står utan ett social nätverk, vilket gör det svårare för dem att hantera den 

aktuella situationen.  88

 Gordon, Lee-Koo,Jay, s. 2, 4.88
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5 Resultat 
Intervjuerna är sammanfattade utifrån följande frågeställningar; hur intervjupersonen upplever 

skillnaden mellan teoretiska dokument och praktiskt arbete; hur intervjupersonen ser på teoretiskt 

material som exempelvis The Sphere Handbook; vilka svårigheter intervjupersonen mötte i sitt 

arbete i flyktingläger; viktiga lärdomar som intervjupersonen har dragit och hur förberedelsearbetet 

ser ut inför uppdrag i flyktingläger. 

Om intervjupersonen har arbetat i Cox’s Bazar och/eller med SRHR-frågor, tillkommer följande; 

hur intervjupersonen upplever situationen i Cox’s Bazar samt hur personen anser att organisationer 

på bäst sätt kan arbeta med unga kvinnor och SRHR-frågor.  89

Intervjuperson 1 

Teori och praktik 

IP 1 är av uppfattningen att de globala standarder organisationer använder sig utav i 

katastrofsituationer inte alltid stämmer överens med verkliga behov. Det är också problematiskt att 

personalen inte alltid har eller tar sig tid, att fråga befolkningen om vad de anser är mest pressande. 

Dessutom gör organisationerna antaganden baserade på tidigare erfarenheter från andra länder. Det 

händer ofta att personal hänvisar till hur de agerat i ett annat land för att det fungerade där, och 

struntar i att stämma av med folk vad de vill ha och inte.  

När det gäller att generellt arbeta i ett flyktingläger anser IP 1 att det alltid är en skillnad mellan  

teoretisk kunskap och att komma ut i fält. Det går dock att till en viss grad att förbereda sig 

teoretiskt genom att ha fullständig kontroll på de globala standarderna, oavsett område man arbetar 

inom. Sen måste man vara medveten om att den kunskapen antagligen inte kommer vara rätt. 

Svårigheter 

IP 1 har arbetat i Cox’s Bazar och hade i uppgift att driva organisationens arbete med att bygga 

Women Friendly Spaces (WFS). Rent praktiskt var det svårt att hitta plats för centren, dels för att 

lägret är byggt på väldigt kuperad mark och dels för att utrymmet är begränsat. IP 1 insåg dock att 

lägrens kommittéer, som alltid konsulteras inför projekt som tar plats i lägret, hade lättare att hitta 

plats till moskéer. Problematiken grundade sig därmed inte bara i en brist på utrymme, utan 
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bottnade också i en genderfråga, då centren riktar sig till kvinnor medan det mestadels är män som 

går till moskéerna. 

Andra praktiska svårigheter i arbetet var att samarbetspartners på plats generellt bara hade 

erfarenhet av kortare krisinsatser. Dessutom befann sig de som godkände program och budget i 

huvudstaden Dhaka, inte i själva lägret. Det innebar att deras syn på situationen krockade med 

verkligheten i lägret. Bristande kommunikation utgjorde också en svårighet, där bidragande 

faktorer var att alla inte pratade samma språk vad gällde teknisk terminologi samt en skillnad i 

tidsuppfattning. När själva byggnaderna för WFS väl var på plats ändrade problematiken karaktär. 

Det var en utmaning att få själva verksamheten att fungera, då det saknades personal som var 

utbildad i att möta kvinnor som utsatts för könsbaserat våld.  

Viktiga lärdomar 

Det är enligt IP 1 av stor vikt att organisationerna hela tiden frågar vad befolkningen är i behov. 

Därefter måste organisationerna vara flexibla och lyhörda för hur hjälpen kan nå dem som behöver 

den mest. Biståndsorganisationer får också svar på de frågor man lyckas formulera. IP 1 menar att 

det måste finnas en öppenhet i arbetet, så att man inte tar för givet att man vet hur det ligger till, 

och exemplifierar med att det ofta görs antaganden om att det är uniformerade soldater som begår 

sexuella övergrepp. Sjukvårdspersonalen saknar verktyg för att upptäcka sexuellt våld mot 

minderåriga och ställer därmed fel frågor. IP 1 anser att problematiken måste lyftas på global nivå. 

Cox’s Bazar och SRHR-frågor 

Unga kvinnor har enligt IP 1 väldigt begränsad rörelsefrihet i lägret, vilket har sin grund i en 

kontrollerande kultur när det rör just unga kvinnor. Det påverkade var man kunde placera WFS och 

IP 1 insåg att hens syn på vad som var nära skiljde sig från kvinnornas verklighet. 

När det kom till SRHR-frågor visste kvinnorna väldigt lite om sin egen hälsa, inte ens den 

grundläggande kunskapen var självklar. Orsaken var det förtryck rohingyerna levt under i 

Myanmar, där de inte haft tillgång till hälsovård. Ämnet är dessutom tabubelagt och människorna 

saknar ord att uttrycka sig med. Därför menar IP 1 att organisationerna måste börja med att lära ut 

grundläggande kunskap vad gäller reproduktiv hälsa. De måste dock gå långsamt fram för att inte 

skapa missförstånd och rykten. Det är också viktigt att använda sig av många homogena 

fokusgrupper för att kunna ta reda på vad som fungerar. IP 1 anser att det finns tydliga och 
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välfungerande riktlinjer för hur man bäst arbetar med fokusgrupper och hur de ska sättas samman. 

Det är dock av stor vikt att organisationerna inte drar för generaliserande slutsater utifrån den 

information som hämtas från fokusgrupperna, då flyktinglägren huserar mer än 700 000 människor. 

Intervjuperson 2 

Teori och praktik 

IP 2 har upplevt vissa svårigheter vad gäller implementerandet av The Sphere Handbook och 

nämner att alla insatser är beroende av finansiering och att det är svårt att få ihop alla organisationer 

som har olika syn på vikten av handbokens standarder. Det är också problematiskt att många tror 

sig kunna riktlinjerna, vilket resulterar i att samma fel upprepas om och om igen. Det händer också 

att personer som har suttit på sin position en längre tid inte hänger med i utvecklingen. 

The Sphere Handbook är enligt IP 2 inte tillräcklig när det gäller förebyggande av sexuellt våld och 

rekrytering av soldater från lägren. Däremot är handboken väldigt användbar vad gäller mer 

konkreta saker, som hur många toaletter som behövs eller hur man ska bygga tälten på rätt sätt. Det 

innebär att olika yrkesgrupper ofta använder sig av olika handböcker. T.ex. har personal som 

arbetar med sanitet en större hjälp av The Sphere Handbook medan de som arbetar med skydd har 

bättre användning av andra handböcker som är utförligare på området. 

Teoretiskt material 

När det gäller internationella standarder så har IP 2 använt sig mycket av The Sphere Handbook. 

”Jag tycker att Sphere’s indikatorer används hela tiden. Jag använder den för att visa exempelvis 

ingenjörer, som inte nödvändigtvis har ett människoperspektiv i sitt arbete, vad de måste tänka 

på.”  90

Svårigheter 

IP 2 menar att den aktuella situationen hela tiden kan förändras och att det är ”otroligt svårt att vara 

förberedd och det är inte ekonomiskt hållbart heller, att ha personal som sitter och väntar…”.  91

Relationen till värdlandet kan ofta vara svår och det är alltid komplicerat att bygga ordentliga 

flyktingläger, eftersom det i värdlandets ögon betyder att lägret blir permanent och att flyktingarna 

kommer att stanna. Ett klassiskt scenario är att värdlandet glöms bort och att all hjälp ges till 
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flyktingarna. ”Just det som man får kritik för och ofta det som skapar konflikter mellan 

lokalbefolkning och flyktingar, precis som i Sverige.”  92

IP 2 ser också bristande kommunikation som en svårighet i arbetet. Exempelvis har toaletter byggts 

på minfält, för att informationen inte nått fram till de som bygger. Det har också funnits väldigt 

mycket material till att bygga toaletter samtidigt som det inte funnits någon matdistribution. En 

kvinna som IP 2 mötte kommenterade krasst: ”What are we gonna fill these toilets with, we have 

no food?”  93

Viktiga lärdomar 

Flexibilitet är enligt IP 2 grunden för att kunna arbeta i ett flyktingläger, därför att allting handlar 

om att skapa på plats och jobba utefter de förutsättningar som finns. IP 2 menar också att det är av 

största vikt att lyssna på befolkningen. Det blir problematiskt när personal antar något utifrån sin 

egen världsbild och t.ex. förutsätter att lösningen på kvinnors otrygghet vid toaletter är att lysa upp 

området. Även om lösningen verkar självklar måste man konsultera befolkningen för att se så att 

man inte missar kulturella aspekter. 

För om man lyser upp, då går inte kvinnor på toa, eftersom det inte ska synas att man som 
kvinna går på toaletten. Men vi tänker att vi måste lysa upp för att det sker våldtäkter… 

Så man måste prata med befolkning först, innan man gör saker.  94

IP 2 poängterar att befolkningen måste konsulteras på rätt sätt. Det händer konstant att personal gör 

en enstaka persons åsikter eller berättelser till sanning för en hel grupp. För att säkerställa att 

informationen stämmer, måste man systematiskt diskutera med befolkningen och se till att alla 

olika grupper är representerade, genom en så kallad triangulerings-metod. Det krävs dessutom stor 

kunskap och kompetens i hur man pratar med människor och för att kunna ställa rätt frågor. Den 

kompetensen anser sig många biståndsarbetare ha, men det stämmer enligt IP 2 inte alltid med 

verkligheten. 
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SRHR-frågor 

IP 2 anser att man måste lyssna på de berörda kvinnorna. Det är också viktigt att inte bara lyssna på 

den som pratar engelska utan systematiskt träffa och möta kvinnor i olika åldrar. När det gäller 

SRHR-frågor är det också av stor vikt att samarbeta med nationella kollegor. ”Jag kan inte komma 

och ställa frågor om sexuellt våld, det måste vara nationell personal som gör det.”  Homogena 95

fokusgrupper, d.v.s grupper indelade efter ålder och kön, är en bra grund för att skapa trygga och 

fria samtal. Personalen måste dock vara medveten om maktstrukturer inom gruppen och att 

kvinnorna med största sannolikhet kommer att bli förhörda efteråt. För att undvika att kvinnorna 

hamnar i svåra situationer är det en bra metod att börja och avsluta samtalet med mer neutrala 

frågor, så att kvinnorna efteråt kan referera till det neutrala. ”Man basunerar inte ut att man ska 

prata om SRHR, absolut inte! Man bjuder bara in för att snacka med kvinnor och så säger man 

något ofarligt först, för att sen komma in på de frågorna.”  Dessutom måste man vara medveten 96

om att uppfattningen om vad som är ett problem mycket väl kan skilja sig åt mellan personalen och 

kvinnorna.  

Det kan bli så himla tokigt, komma och prata om sexuellt våld, så har det skett hela deras 
liv och behöver inte alls ha med konflikten och kriget att göra. Det kommer fram nu för 
att man ställer de frågorna. Vi måste bli bättre på att lyssna in och förstå, inte komma med 

våra glasögon och vår kultur.   97

Intervjuperson 3 

Teoretiskt material 

IP 3 använder sig mycket av olika standarder och riktlinjer i sitt arbete för att stämma av hur 

organisationens samarbetspartners arbetar. Hen tittar då bl.a. på hur deltagandet ser ut, vilka 

resurser som finns och hur organisationerna använder sig av varandra. The Sphere Handbook 

fungerar då mer övergripande enligt IP 3, som använder Core Humanitarian Standards för mer 

specifik utvärdering. 
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Svårigheter 

IP 3 poängterar att verkligheten alltid ser annorlunda ut mot teorin och menar att det blev tydligt i 

Cox’s Bazar där hen arbetat. Där berodde det dels på att människornas behov ändrades med tiden 

men också på Bangladeshs regelsystem, som gör det svårarbetat för biståndsorganisationerna. Det 

senare var något som IP 3 inte tyckte att det gick att förbereda sig på, särskilt som det dessutom 

kunde skilja sig åt p.g.a. ”relation och förhållningssätt eller tolkning av regler hos den 

bangladeshiska myndighetspersonen.”  98

Viktiga lärdomar 

För IP 3 är det viktigt att arbeta med delaktighet, att informera på ett bra sätt, fundera över hur 

saker och ting görs och att alltid ha med sig ett genderperspektiv i sitt arbete. När ett projekt tas 

fram gäller det att göra en behovsanalys, d.v.s. titta på den specifika kontexten och så långt det är 

möjligt planera tillsammans med folk som är på plats. Dessutom behöver projektbeskrivningen vara 

bred och generell, för att möjliggöra för en flexibilitet på plats. 

I själva lägret är det mycket viktigt att visa respekt för människorna man möter. Respekt är 

grundläggande för hur man samtalar och fotograferar för att undvika exploatering av människorna 

som bor i lägret.  

I ett långsiktigt arbete så bygger du relation först. I det humanitära måste det gå fort och 
då måste du ha respekt för hur du kliver in ett område som någon bor i och respektera 

människorna och deras berättelser.  99

Förberedelser 

IP 3 tycker att förberedelserna inför att skriva ett projektförslag är intressantare än den egna 

förberedelsen, därför att det är så ett bra projekt skapas. När det gäller det egna förberedande 

arbetet lyfter IP 3 ändå vikten av att läsa situationsrapporter från exempelvis UNHCR. IP 3s 

organisation tillhör en allians av biståndsorganisationer och där är det praxis att träffas regelbundet 

och dela med sig av viktig information.  

 Intervjuperson 3, 2018. 98
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Cox’s Bazar 

Vad gäller situationen i just Cox’s Bazar är det flera saker som skiljer sig från andra flyktingläger. 

Rohingyerna själva tycker att de har det bättre i lägret än i Myanmar, trots att de bor väldigt tätt och 

inte tillåts arbeta eller studera. IP 3 berättar att överst på behovsskalan står att känna sig säker, och 

just det upplever rohingyerna i lägret. ”Barn kan få leka. De leker mer här än i Myanmar, för där 

kunde de inte gå ut.”  Det faktum att rohingyerna inte riktigt vill tillbaka till sitt hemland, menar 100

IP 3 är en tydlig skillnad mot andra läger. Att rohingyerna har flytt under samma förhållanden, från 

samma sak och under samma period, har skapat en homogen grupp med en känsla av styrka och 

samhörighet som ger en positiv kraft. Det bidrar till att lägret inte är lika oroligt och osäkert som 

många andra läger där invånarna kommer från olika länder, har olika bakgrunder och erfarenheter.  

Enligt IP 3 har situationen i lägret gått över till en utvecklingsfas, efter de första månadernas 

katastroffas. Det innebär att arbetet nu måste involvera flyktingarna i större utsträckning och istället 

för katastrofbistånd ska man gå över till att använda sig av utvecklingsstrategier. Det inkluderar 

bl.a. att jobba med ett förändrat beteende kring barnäktenskap och familjeplanering. Omställningen 

är en utmaning för många organisationer, eftersom det kräver att det finns personal som har 

kunskap om både katastrofbistånd och utvecklingsarbete. 

IP 3 menar att kvinnor och flickor är, precis som i Myanmar, väldigt begränsade i sin rörelsefrihet. 

Women Friendly Spaces och Girls Safe Spaces har blivit oerhört viktiga platser och tillflyktscenter 

som hjälpt till att skapa en slags vardag i den nya situationen. En annan problematik är att många 

av de unga flickorna blir bortgifta tidigt. Det har sin grund i tradition och kultur men nu tillkommer 

också aspekter av att ett bortgifte resulterar i en mun mindre att mätta. Det anses också tryggare för 

flickan att vara gift i den nuvarande situationen i lägret. Det finns enligt IP 3 också en problematik 

när det gäller oviljan att använda sig utav preventivmedel. Av tradition vill rohingyerna bli fler för 

att få mer makt och familjeplanerar därför inte. Det blir problematiskt dels för att situationen i 

lägret inte är bra för barn och dels för att det många gånger innebär en risk för livet för de unga 

flickor som blir gravida i 14-15-årsåldern. 

En annan fråga som IP 3 ser som viktig att lyfta, är relationen mellan värdlandet och rohingyerna. 

Situationen var svår för den bangladeshiska befolkningen redan innan och nu har den påverkats 

starkt av den stora inflyttningen av folk, vilket bidrar till stora konflikter. 

 Intervjuperson 3, 2018. 100
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Intervjuperson 4  

Intervjuperson 4 har själv inte arbetat i flyktingläger, men däremot utvärderat projekt som hens 

organisation stödjer. Därav skiljer sig intervjun till viss del, inklusive vissa frågeställningar.  

Bakgrund 

Det projekt som IP 4 främst tittade på under sin vistelse i flyktinglägret i Libanon var ett 

fritidscenter som arbetade med att ge psykosocialt stöd, i huvudsak till barn. Verksamheten erbjöd 

olika former av terapi, såsom lekterapi, dansterapi och musikterapi. IP 4 berättade att hen ”aldrig 

sett en så deppig eller miserabel plats på något sätt”  och kom att se på centret som en verklig 101

ljuspunkt i lägret. 

Centret i Libanon startades efter ett inbördeskrig, då det fanns ett behov av en trygg plats för 

framförallt kvinnor och barn. Verksamheten har utvecklats vartefter, varav det psykosociala stödet 

nu är en mycket viktig del. I och med kriget i Syrien har det tillkommit ett stort antal människor 

som man inte räknat med. Eftersom centret är litet kan det inte ta emot så många barn som 

egentligen skulle behöva hjälp. IP 4 är dock verkligt imponerad av den verksamhet som finns.  

Man har hela tiden byggt vidare utifrån situationen. Man såg att det här är traumatiserade 
personer som behöver psykosocialt stöd, så då tog man in sådan personal, som har eller 
får gedigna utbildningar. Personalen får sedan kontinuerlig handledning, det är en 
välfungerande verksamhet.  102

IP 4 märkte att både barn och föräldrar var trygga med och hade stort förtroende för personalen och 

berättar att verksamheten arbetar och tänker flerspråkigt, brett och holistiskt. Dessutom har all 

personal själv erfarenhet av att fly och bor dessutom i lägret. Det lyser igenom i verksamheten och i 

deras humana arbetssätt. 

Teori och praktik 

IP 4 upplever en stor diskrepans mellan teori och praktik: 

Jag tycker alltid att teori och praktik är ganska olika saker. Teorin innefattar oftast inte 
känslor, men det är känslorna som kommer när man är på plats. Där tycker jag att det 
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skiljer sig, speciellt här, jag var inte beredd på att det skulle vara en sån miserabel 
situation.  103

Behovet av en människokännedom och kunskap om hur man möter människor är också en skillnad 

som IP 4 upplever när det kommer till skillnaden mellan teoretiskt material och hur det ser ut i 

praktiken. ”Man måste vara bra på att ta människor också, vissa är superteoretiska, men har noll 

koll på den empatiska biten. Man måste alltid ha med sig att det är människor man möter.”   104

Svårigheter 

Inom en snar framtid kommer troligtvis många skolor att stänga i lägret för framförallt den stora 

gruppen av syrisk/palestinska barn, p.g.a. en kombination av lagar, regler och brist på finansiering. 

Det kommer enligt IP 4 påverka barnens mående negativt, eftersom skolan är så fundamental för 

deras välbefinnande och för deras möjligheter att klara sig senare i livet. En annan svårighet som 

finns är att det enligt personalen på centret är ganska vanligt med incest i familjerna men att 

personalen inte har mandat att ingripa. Befolkningen i lägret består också av många olika grupper, 

religioner och kulturer vilket gör att det lätt uppstår schismer och konflikter.  

Förberedelser 

IP 4 tycker att det går att förbereda sig för arbete i flyktingläger, men inte fullt ut. Inför ett besök 

gör IP 4 omfattande research för att sätta sig in i och förstå helhet och kontext. Hen läser 

exempelvis rapporter, tittar på hur politiken ser ut och pratar med personer bosatta i Sverige men 

med ursprung i landet hen ska besöka. IP 4 tittar också på vad lokalbefolkningen tycker om lägren, 

om det finns någon stark motsättning bland befolkningen och försöker förstå den bakomliggande 

orsaken till varför det aktuella projektet behövs. 

Intervjuperson 5 

Teori och praktik 

När det kommer till riktlinjer och standarder liknande The Sphere Handbook anser IP 5 att mycket 

fungerar bra. Det finns ingen garanti för att det blir rätt hela tiden, men organisationen lägger 

mycket tid på att den personal som arbetar i fält ska vara informerade. Dock pekar IP 5 på den 

maktobalans som alltid finns. Personalen kan exempelvis åka in och ut ur lägret, medan 
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flyktingarna är kvar och den dynamiken är svår att komma åt. Dessutom går det bara att göra så 

gott man kan med de resurser man har. Det viktigaste blir då att upprätthålla en kommunikation 

med flyktingarna och andra aktörer och förklara sina processer och urval. Varför får en familj ett 

”dignity kit” men inte en annan? IP 5 konstaterar att det arbetet alltid är mycket lättare på papper än 

i praktiken. 

Svårigheter 

Det som IP 5 har upplevt som svårt på plats i Cox’s Bazar, är den byråkratiska komplexitet det 

innebär att jobba med de lokala myndigheterna. IP 5 poängterar att det är viktigt med kontroll och 

att hen stöttar det fullt ut, men att det i Cox’s Bazar har blivit svårarbetat och att systemet försenar 

delar av deras verksamhet. 

Organisationen konsulterar både män och kvinnor i lägret, i fokusgrupper och på andra sätt, men 

det finns en problematik och svårighet i att runt 90% av de som har en mer framträdande roll i 

lägret är män. ”Vi internationella aktörer försöker hitta ett bättre system, men det tar sin lilla tid. 

Representativitet går inte jättefort.”  105

Viktiga lärdomar 

Enligt IP 5 är det viktigt att hela tiden stämma av att det jobb som utförs håller den kvalitet som kan 

förväntas under förutsättningarna. IP 5 frågar sig hur saker görs. Kan något förbättras eller behöver 

några tekniker ändras? Hen lyfter sedan tankarna och har en dialog med exempelvis den 

programansvarige eller koordinatorn. 

Förberedelser 

IP 5 tycker att de egna erfarenheterna avgör vilka förberedelser man behöver göra inför arbete i 

flyktingläger. Kommer man till en ny kris gäller det dock generellt att förbereda sig på att det 

kommer fattas väldigt mycket för flyktingarna. Situationen kommer att vara kaosartad med hög 

arbetsbelastning och det är lätt att känna sig otillräcklig, framförallt i början när situationen kan 

vara extrem. 
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Cox’s Bazar och SRHR-frågor 

IP 5 tycker att en av de svårigheter som är tydligast i Cox’s Bazar, är det trauma som väldigt många 

av flyktingarna har gått igenom. ”Det sexualiserade våldet som många överlevt, är väldigt 

omfattande och systematiskt.”  106

En problematik som gäller specifikt tonårsflickor, är den utbredda traditionen av bortgifte, vilket är 

förödande för både individer och samhälle. Giftermål anses utgöra en säkerhet för den unga flickan, 

i den utsatta situationen som lägret innebär. Kvinnors rörelsefrihet är också kraftigt begränsad, 

medan både unga och vuxna män kan röra sig på helt annat sätt och det finns en utmaning i att 

kvinnors status är väldigt låg.  

När det kommer till SRHR-frågor försöker IP 5s organisation aktivt prata med de som kommer till 

deras Women and Girls Safe Spaces om frågor som rör preventivmedel, graviditet och rätten till sin 

kropp. Det viktigaste att tänka på vid arbete med SRHR-frågor och unga kvinnor är enligt IP 5 att 

göra det med respekt och inte förmana eller predika. 

Vi vet inte vad det väcker för frågor, så vänta in dem man pratar med, de bestämmer 
tempot, det är ingen västerländsk kampanj. Man måste känna av, vara inlyssnande och 
uppmärksam på vad det ger för signaler tillbaka.  107

IP 5 tycker att det är viktigt att inte påverkas av egna föreställningar om när unga kan börja ha sex. 

Om en 13-åring kommer och frågar om kondomer, så är det bättre att ge kondomer utan att göra en 

stor grej av det och istället tänka på att den unga flickan vågat komma dit. ”Ta inte en diskussion 

och döm inte, utan försök hitta ett sätt att göra steget mindre att komma hit.”  Ett sätt att nå ut till 108

tjejerna är att låta dem träffa personer med hälsobakgrund, som kan prata med dem om vad det 

innebär för en 13-årig kropp att bli gravid och problematiken med att barn föder barn. Man måste 

dock verkligen veta hur man pratar om det, menar IP 5, eftersom ämnet är så stigmatiserat. 

Samtidigt är det också barn det handlar om och barns rätt ska komma i första rummet. I grunden 

handlar det om att förändra beteenden i ett samhälle som befinner sig under stor press p.g.a. den 

rådande situationen. 
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Det är enligt IP 5 bra om personalen som träffar flickorna är lite yngre, eftersom det underlättar för 

flickorna att relatera. Dock måste man låta saker och ting få ta tid, eftersom det gäller att få till ett 

förtroende. IP 5 har själv sett stora förändringar i grupperna organisationen arbetar med. Flickorna 

vågade till en början inte säga något i grupp men många har nu ett helt annat självförtroende, vilket 

är ett resultat av att man har en återkommande verksamhet. 

IP 5 nämner också att man måste vara uppmärksam på dynamiken mellan lokalbefolkning och 

flyktingar. 
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6 Analys och diskussion 
6.1 Del 1 - Teori och praktik 
Teori och praktik i flyktingläger 

Av de fyra intervjupersoner som i sitt arbete använder sig av internationella handböcker och globala 

standarder, som exempelvis The Sphere Handbook, anser samtliga att materialet i stort är 

användbart och ställer sig positiva till det stödmaterial som finns. Kritik lyfts också men den ser 

olika ut för varje intervjuperson. IP 1 anser att globala standarder långt ifrån alltid stämmer med de 

verkliga behoven och att det blir problematiskt när personal enbart agerar enligt handböckerna och 

inte förmår tänka vidare och djupare själv. Sjukvårdspersonal som missar fall av incest är ett tydligt 

exempel. Griekspoor och Collins diskuterar en aspekt av detta och även om deras exempel handlar 

om svältkatastrofen i Sudan, går det att lyfta ut essensen, d.v.s. vikten av att biståndsarbetare har 

gedigen kunskap och erfarenhet, för att kunna förstå och arbeta i komplexa situationer.  Det 109

räcker alltså inte att ha fullständig kunskap om riktlinjer och stödmanualer, utan det krävs också en 

förmåga att tänka ”utanför boxen” och våga se bortom det man antagit som sanning. IP 5 lyfter att 

kommunikation och transparens är a och o i länken mellan teori och praktik. Argumenten för vilka 

som exempelvis ska få ett ”dignity kit” kan vara teoretiskt rimliga i den rådande kontexten, men 

hur förklarar man det för en familj som lever i en så pass utsatt situation som ett flyktingläger ofta 

är? 

IP 1 ser en problematik i att personal som arbetar i katastrofsituationer många gånger antingen inte 

har tid eller inte tar sig tid att stämma av med befolkningen hur behoven ser ut, vilket egentligen är 

grundläggande för hur arbetet ska läggas upp. Globalt erkända riktlinjer som The Sphere Handbook 

pekar tydligt på vikten av att kommunicera och tillfråga mottagarna av bistånd vad deras behov 

är.  Att biståndsarbetare rättfärdigar en insats med att det fungerat tidigare visar på en oroande 110

stor okunskap och nonchalans. Frågan blir då om något stödmaterial hjälper, när en sådan 

grundläggande princip som att göra situationsspecifika insatser baserade på den aktuella 

befolkningens egna uttalade behov och önskemål, ignoreras? Det faktum att IP 2 berättar om 

liknande scenarion är ett allvarligt tecken på att problematiken inte är avgränsad till att gälla ett 

fåtal personer. 
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IP 2 lyfter att organisationerna tenderar att brista i samsynen på exempelvis The Sphere 

Handbook’s standarder. I introduktionen av The Sphere Handbook beskrivs boken som ”one of the 

most widely referenced humanitarian resources globally”.  IP 2s ståndpunkt strider inte med vad 111

handboken deklarerar men det är relevant att fråga sig hur tillämpbar en handbok som The Sphere 

är, oavsett dess globala legitimitet, om den ändå används och tolkas olika från organisation till 

organisation? Vems tolkning har då företräde? Dessutom bör författarna till The Sphere Handbook 

ställa sig frågan hur det kommer sig att materialet kan tolkas på olika sätt, eftersom det knappast är 

meningen. Det uttrycks förvisso i handboken att alla insatser måste bedömas efter kontext  men 112

det är inte samma sak som att godkänna att det görs olika tolkningar av innehållet. 

IP 5 tar upp den maktobalans mellan befolkning och personal som ofrånkomligen förekommer i 

flyktingläger men som inte nämns i teoretiskt material. IP 2 tar upp en liknande aspekt och menar 

att The Sphere Handbook är otillräcklig i situationer som inte går att mäta, medan handboken ger 

ett tydligare stöd när det gäller mer handgripliga och konkreta projekt. Det är kanske orimligt att 

anse att ett material som The Sphere Handbook ska vara helt allomfattande, och som IP 2 påpekar 

använder olika arbetsgrupper olika handböcker, för att ha material som är mer inriktat på just deras 

område. Det måste dock poängteras att The Sphere Handbook saknar vissa aspekter och att det är 

viktigt att vara medveten om att det är mycket som pågår i lägren som teoretiska material inte tar 

upp. 

IP 2 menar att alla insatser är bidragsberoende, vilket kan göra det svårt att praktiskt implementera 

det som står i handböckerna om det saknas pengar. Resursfrågan diskuteras av Griekspoor och 

Collins, som menar att en diskrepans mellan resurser och indikatorer per automatik påverkar 

insatserna och kan leda till olämplig planering av insatser.  IP 5 kritiserar inte explicit globala 113

standarder och den skillnad som finns mellan önskade resurser och verklighet. Däremot konstaterar 

hen att det är mycket lättare på papper än i praktiken och att det bara går att göra så gott man kan, 

med de resurser man har. Det här resonemanget är till stor del kontentan av intervjuerna. Det går att 

förbereda sig, det går att läsa på, det går att arbeta utefter globala standarder. Men det går bara till 

en viss del och många gånger är det bara att göra så gott man kan utefter situationen och anpassa 

sig till det rådande läget. Viktigt då är dock, som Griekspoor och Collins poängterar, att personalen 
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har gedigen utbildning och erfarenhet, för att kunna fatta beslut i det som kan vara extrema 

situationer.  114

Avslutningsvis tar IP 4 tar upp en viktig aspekt när hen konstaterar att teorin inte innefattar känslor. 

Och här kommer teoretiskt material alltid att ha en svag punkt. Känslor är praktik och kommer ur 

situationer vi är med om i verkligheten som är svåra att styra och det är människor, inte robotar som 

är ute och arbetar i lägren.    

Svårigheter 

Vad gäller de svårigheter som intervjupersonerna har mött i sitt arbete skiljer de sig i stort åt. Tre av 

intervjupersonerna har dock varit på plats och arbetat i Cox’s Bazar och där går det att se en 

gemensam nämnare vad gäller utmaningar och svårigheter i arbetet. Både IP 3 och IP 5 lyfter att 

den byråkratiska komplexiteten i Bangladesh gör det svårarbetat. IP 1 är inne på samma spår och 

berättar om hur bristande kommunikation till följd av svårigheter att förstå varandra språkligt och 

dels på en skillnad i tidsuppfattning, skapade en utmaning i arbetet. Den bristande 

kommunikationen tas upp även av IP 2, om än i en annan kontext än Cox’s Bazar. IP 2 ger exempel 

på hur man byggt mängder med toaletter samtidigt som det råder matbrist och hur information 

fastnat på vägen, vilket lett till att ett toalettområde byggts på ett minfält. För en utomstående låter 

liknade problematik som något som borde vara grundläggande att förebygga i ett humanitärt arbete 

och det går inte att undvika frågan hur framförallt det senare exemplet är möjligt? Visst finns det 

otal exempel även utanför den humanitära världen som visar på svårigheten i att kommunicera men 

här är sammanhanget draget till sin spets, därför att det handlar om människors rätt till liv. Det är 

dock tydligt att kommunikation, i olika grad, är en svårighet när det gäller projekt i flyktingläger.  

IP 1 berättar att det var svårt att hitta plats i lägret för att bygga lokaler med verksamhet som riktade 

sig till kvinnor. Det visade sig att verksamhet som riktade sig till män hade lättare att hitta plats. 

Enligt IP 1 är det lägrens kommittéer som beslutar om var olika verksamheter kan placeras och IP 5 

menar att det finns en bristande representativitet när det gäller vilka som har framträdande roller i 

lägret. Det verkar resultera i att det blir svårare att få gehör för frågor som rör kvinnor. Det kan 

också vara en effekt av att, som Nussbaum uttrycker det, ”kvinnor alltför sällan behandlas som mål 
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i sig”.  Om en kvinna inte anses vara värd annat än som ett ”redskap för andras syften”  blir det 115 116

givetvis svårt att driva igenom projekt som riktar sig till kvinnor i syfte att öka deras förmågor, 

dessutom i ett sammanhang som kan bidra till att kvinnorna själva förstår sitt eget värde. Det skulle 

enligt Nussbaum generera en stor förändring i hur kvinnan ser på sig själv och därmed bli ett hot 

mot den rådande könsmaktsordningen.  117

Även om det rör sig om två helt olika läger i olika världsdelar, lyfter både IP 1 och IP 5 

problematiken med att det förekommer incest. IP 1 fokuserar på att personalen inte ställer rätt 

frågor och därmed inte synliggör problematiken, medan IP 5 lyfter att personalen ser och förstår att 

barn de möter är utsatta för incest, men att de saknar mandat att ingripa. IP 1 anser att 

problematiken behöver upp på den globala nivån, för att personalen ska få redskap och verktyg för 

att upptäcka incest och utvidga sina föreställningar om vem som begår sexuella övergrepp. Även 

om det inte är en lösning på problemet bör det åtminstone skapa en ingång till att hjälpa de barn 

som är utsatta. I samtalen med intervjupersonerna framkommer det i nästan samtliga fall att det 

stödmaterial, riktlinjer och handböcker som finns att tillgå i det humanitära arbetet används i hög 

grad. Därmed behöver problematiken med incest lyftas i det materialet, för att personal som arbetar 

med vård och skydd ska ha verktyg att arbeta utifrån. En annan aspekt som rör sexuellt våld tas upp 

av IP 2, som menar att det är problematiskt att biståndspersonal antar att det sexuella våldet är 

kopplat till väpnad konflikt, när det i själva verket kan ha pågått under mycket längre tid. Därför 

behöver man även här se över vilka frågor man ställer. Om det finns en benägenhet att göra 

antaganden som inte är grundade på fakta i den aktuella situationen, måste riktlinjerna bli tydligare 

och kunskapen spridas om vikten av att ha en förståelse för vad som kan vara ett problem och hur 

den eventuella problematiken ska adresseras.  

En annan svårighet som fyra av intervjupersonerna lyfter är relationen mellan mottagarlandet och 

flyktingarna. Problemet får antas vara klassiskt, med tanke på intervjupersonernas berättelser och 

det faktum att problematiken även tas upp i The Sphere Handbook. Frågan är hur man kommer 

tillrätta med spänningarna, när intervjupersonerna pekar på att det finns en medvetenhet om 

problematiken men att den samtidigt alltid uppstår. Ekonomiska aspekter verkar inte vara 
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avgörande för varför konflikter uppstår, med tanke på hur diskussionen sett ut i Sverige efter det 

stora flyktingmottagandet 2015.  Landets ekonomiska situation är alltså inte avgörande för hur 118

accepterat mottagandet är, det uppstår ändå konflikter, svårigheter och motsättningar. 

Förberedelser 

Frågan är närbesläktad med huruvida teori och praktik korrelerar. Intervjupersonerna tycker överlag 

att det går att förbereda sig på att arbeta i flyktingläger, men bara till en viss grad, eftersom det 

alltid finns en skillnad mellan teori och att komma ut i fält. Det handlar mycket om det faktum att 

man själv är människa och att det är människor man möter som alla är olika och att det aldrig går 

att planera för precis allting. Fullständigt kunskap om de globala standarderna och gedigen research 

är dock grundläggande inför arbete i flyktingläger. IP 5 skiljer sig lite från övriga genom att peka på 

att vilka förberedelser som behöver göras i stor utsträckning hänger på den egna erfarenheten. Det 

är ett rimligt påstående, dock gäller det att fortfarande ta ett ansvar och ständigt vara medveten om 

sina brister och eventuella kunskapsluckor. Annars kan det som IP 2 påpekar, resultera i ständigt 

upprepade misstag som försvårar för verksamheten. 

6.2 Del 2 - SRHR i Cox’s Bazar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka skillnaderna mellan teori och praktik vad gäller 

humanitära insatser i flyktingläger. Efter att ha analyserat och diskuterat den frågan på föregående 

sidor, går jag nu över till frågan om hur biståndsorganisationer på bästa sätt kan arbeta med unga 

kvinnor och SRHR-frågor i flyktinglägren i Cox’s Bazar.  

Utmaningar och svårigheter 

Det finns ett par tydliga områden som skapar utmaningar vad gäller arbete generellt i lägret och 

unga kvinnor och SRHR-frågor specifikt, som biståndsorganisationerna måste ha med i 

beräkningen. Det handlar dels om Bangladeshs byråkrati, vilket försvårar arbetet för 

organisationerna som måste vara beredda på att det kan ta tid att få klartecken för ett projekt. Det 

finns också en svårighet när det kommer till kommunikation överlag, till följd av språkförbistring 

och skillnad i tidsuppfattning. Det handlar också om att det i ett samhälle där kvinnan är 

underordnad mannen är svårare att få till stånd projekt som rör kvinnor. Det finns enligt IP 1 och IP 
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5 en tydlig könsmaktsordning i lägret och det är viktigt att ha en medvetenhet om och strategi för, 

när det gäller projekt som rör kvinnor.  

Utmaningarna handlar också om kvinnornas mycket bristfälliga kunskap om kroppens funktioner. 

Det innebär att den information som ges verkligen måste anpassas för att inte skapa oro och rykten. 

Det utbredda sexuella våldet som många har upplevt, direkt eller indirekt, är också en allvarlig 

problematik som måste hanteras varsamt och professionellt. Dessutom är kultur och tradition 

faktorer som behöver adresseras och uppmärksammas, då de ger upphov till mycket begränsad 

rörelsefrihet, könsbaserat och sexuellt våld, ojämlikhet, bortgifte och barnäktenskap. Utöver den 

specifika kontext som råder i lägret, är det bra att vara medveten om de strukturer som finns i alla 

patriarkala samhällen. Förutom den problematik som redan nämnts i sammanhanget, bör personal 

som arbetar med SRHR vara medvetna om att ”kvinnan [har en] skyldighet att finnas tillhanda som 

kropp/kön”,  att mannens behov sätts i främsta rummet och att kvinnor ses som ”[…] redskap för 119

andras syften”,  vilket öppnar upp för ett accepterande av sexuellt våld mot kvinnor.  Hirdmans, 120 121

Gemzöes och Nussbaums teorier innebär att biståndspersonal inte bara kan anta att en problematik 

kommer ur en specifik situation, som en väpnad konflikt, utan att den är strukturell och kan ha 

funnits under lång tid. Det går alltså inte, som IP 2 noterar, att bara anta att kvinnor som utsatts för 

sexuellt våld förstår eller själva anser att de utsatts för ett brott.  

Arbetsmetod 

Under de här förutsättningarna blir det extra viktigt att gå varsamt fram och verkligen lyssna in 

gruppen man arbetar med. Homogena fokusgrupper, lyhördhet, flexibilitet, långsiktighet och att ta 

sig tid bör vara ledord i verksamheten. Det är på intet sätt nydanande idéer eller arbetssätt men med 

tanke på vad ett par av intervjupersonerna har berättat, går det inte att vara för tydlig i hur viktigt 

ovanstående är. Att lyssna, ställa rätt frågor, anpassa verksamhet efter aktuell kontext (inte enbart 

tidigare erfarenheter) och att våga se utanför den givna ramen är grunden för ett framgångsrikt 

projekt. Poängteras bör också att det stödmaterial som finns är mycket användbart, viktigt är dock 

att använda sig av det material som inriktar sig på själva frågan. I det här fallet är exempelvis The 

Sphere Handbook mer övergripande och det finns enligt intervjupersonerna andra handböcker som 

är mer specifika och till större hjälp när det gäller SRHR-frågor. Det är också av vikt att vara 
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medveten om att vissa aspekter ändå kan saknas, som t.ex. information om hur man kan upptäcka 

eller bemöta fall av incest. Återigen blir det tydligt hur viktigt det är att personalen själva kan tänka 

och agera utanför det teoretiska materialet, precis som Griekspoor och Collins diskuterar.  122

När det kommer till fokusgrupper, har intervjupersonerna tydligt uttryckt att metoden är bra men  

poängterar också att vissa grundläggande aspekter måste finnas med i arbetet. Grupperna behöver 

vara ålders- och könsindelade, det är av stor vikt att lyssna på vad gruppen uttrycker och att 

gruppen ses regelbundet för att skapa kontinuitet och trygghet. När det gäller just Cox’s Bazar är 

lägren så pass stora att det enligt IP 1 finns en risk att personalen drar slutsater utifrån information 

som ges i grupperna men som inte stämmer för alla. Om det ändå händer måste det finnas en 

flexibilitet som möjliggör att påbörjade insatser kan förändras. IP 1 menar att det är av stor vikt att 

ställa rätt frågor, för att i möjligaste mån undvika scenarion där fel insatser görs därför att fel frågor, 

eller inte tillräckligt många, har ställts. Devisen ”som man frågar får man svar” stämmer bra 

överens med hur arbetet många gånger har gått till när det gäller humanitära insatser och är 

onekligen problematiskt. IP 2 poängterar också vikten av att veta hur man pratar med människor 

och att det är inhemsk personal som möter de unga kvinnorna, särskilt när det kommer till SRHR-

frågor. I Cox’s Bazar är frågan om SRHR extremt stigmatiserad enligt IP 1 och menar att kvinnorna 

saknar ord att uttrycka sig med när det gäller sexualitet och reproduktion. Därför är det av än större 

vikt att personalen har kunskap om just hur man pratar om SRHR, har en förståelse för att frågan är 

problematisk och att man inte går för snabbt fram. En parallell kan dras till abortfrågan, som är en 

del av SRHR. Adhiambo Onyango och Heidari menar att sjukvårdspersonal ofta missuppfattar det 

aktuella landets abortlagstiftning.  Det kan statuera som ett exempel på hur problematiskt det kan 123

vara när utländsk personal ska sätta sig in i komplexa frågor. 

Utifrån intervjupersonernas berättelser blir det tydligt hur viktigt det är att möta människor i lägret 

med respekt. Respekt kan se olika ut, men inkluderar i det här fallet att personalen har rätt 

utbildning och erfarenhet och att de inte använder sig av en västerländsk syn på sexualitet och 

reproduktion när det kommer till SRHR-frågor. Respekt är också som IP 5 tar upp, att sänka 

trösklarna för unga kvinnor att komma i kontakt med personal som arbetar med SRHR och att inte 

predika, förmana eller ”kampanja” utifrån västerländska synsätt och ideal. Eftersom det är vanligt 

med barnäktenskap i lägret, ställs personalen inför ett svårt dilemma. Barnens bästa ska komma i 

 Griekspoor & Collins, s. 742. 122

 Adhiambo Onyango & Heidari, 2017. 123
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första rummet, vilket samtidigt ska kombineras med en djupt rotad tradition av barnäktenskap, 

tillsammans med en för gruppen stark ovilja att använda sig av preventivmedel. Det skapar en 

komplex situation som behöver adresseras både kort- och långsiktigt.   

Nussbaums förmågemodell och teori om valmöjligheter 

För att kunna leva ett värdigt liv menar Nussbaum att en människa måste nå upp till tröskelnivån 

vad gäller de tio centrala förmågor hon listat i sin modell. Två av förmågorna är kroppslig hälsa, 

vilket inkluderar reproduktiv hälsa samt kroppslig integritet, vilket bl.a. innebär möjlighet att röra 

sig fritt och att inte utsättas för övergrepp.  Situationen i lägret tyder på att flickorna generellt inte 124

når upp till tröskelnivån för vare sig hälsa eller integritet, vilket enligt Aggleton et al. får negativa 

konsekvenser för både den enskilda personen såväl som samhället i stort.  Nussbaum menar att 125

det krävs att kvinnor har valmöjligheter för att deras förmågor ska kunna säkerställas. Hon visar på 

att den kvinna som kan läsa, har ett yrke utanför hemmet och ekonomiska tillgångar i större 

utsträckning uppnår tröskelnivån för de centrala förmågorna.  Även om dessa valmöjligheter inte 126

explicit hänger ihop med SRHR, hör frågorna ändå samman. Nussbaum menar att dessa 

valmöjligheter ger kvinnan en chans att bryta eller förhindra en negativ spiral och svår situation. De 

unga kvinnorna i lägret befinner sig i en extra svår belägenhet, eftersom de är flyktingar och enligt 

IP 3 förvägras utbildning och arbete av den bangladeshiska regeringen. Här måste alltså 

biståndsorganisationerna bidra för att på andra sätt hjälpa de unga kvinnorna till värdiga liv. 

Nussbaum menar att barnäktenskap exempelvis kan motarbetas med ekonomiska incitament.  127

Därför behöver organisationerna se över lösningar där ekonomiska incitament kan ge familjerna 

alternativ till bortgifte. Två av intervjupersonerna nämner att det är viktigt att förändra beteenden 

och syftar bl.a. på problematiken med barnäktenskap. Givetvis måste även grunden till beteendet 

och traditionen adresseras, men Nussbaum exemplifierar med hur gratis skollunch och/eller 

yrkesutbildning har minskat antal barnäktenskap.  Något liknande skulle kunna prövas i lägret 128

under tiden som man arbetar med beteendeförändring, även om hänsyn måste tas till gällande regler 

för utbildning och arbete i Bangladesh.  

 Nussbaum, 2013.124

 Aggleton et al., 2010. 125

 Nussbaum, 2002.126

 Nussbaum, 2002.127

 Nussbaum, 2002.128



!  av !46 56

Organisationen som IP 5 arbetar för, driver en kontinuerlig verksamhet som riktar sig till unga 

kvinnor och menar att personalen märker en tydlig skillnad hos de flickor som deltagit i 

verksamheten. Flickorna vågar ta mer plats och deras självförtroende har stärkts. Det är helt i linje 

med Nussbaums teori om att kvinnors handlingskraft och självförtroende ökar i mötet med andra 

kvinnor och därmed också upplevelsen av sitt eget värde.  Gordon, Lee-Koo och Jay har också 129

observerat att unga kvinnor saknar sitt tidigare sociala nätverk  och sammantaget är det mycket 130

viktigt att liknande verksamheter organiseras.  

 Nussbaum, 2002.129

 Gordon, Lee-Koo & Jay, 2018.130
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7 Slutsatser 
Det är tydligt att de biståndsarbetare jag har intervjuat upplever en diskrepans mellan teori och 

praktik när det kommer till humanitära insatser i flyktingläger. Det tar sig olika uttryck men kan 

sammanfattas med att det krävs stor erfarenhet och noggranna förberedelser, men också en 

medvetenhet om att verkligheten kommer att se annorlunda ut. Det är också tydligt att det 

teoretiska material som finns, som exempelvis The Sphere Handbook, är bra och användbart men 

inte allomfattande. Det går inte att helt förlita sig på att klara en extrem situation utifrån de 

riktlinjer som presenteras i materialet. Dock skulle de handböcker och riktlinjer som finns kunna 

användas i än högre grad, då intervjupersonerna pekar på att det finns en viss nonchalant attityd, 

där man anser sig redan kunna riktlinjerna fast så inte är fallet, eller att man inte tar sig tid att 

lyssna på befolkningen och deras behov, något som borde vara en grundbult i arbetet. 

De svårigheter biståndsarbetarna mött varierar och är många gånger situationsspecifika. Dock är 

kommunikationssvårigheter genomgående särskilt i, men inte avgränsat till arbetet i Cox’s Bazar. 

Även relationen mellan mottagarland och flyktingar tas upp av flera intervjupersoner, en 

problematik som bekräftas även av The Sphere Handbook. Oavsett grundförutsättningar kommer 

det med största sannolikhet uppstå motsättningar, konflikter och svårigheter mellan värdlandets 

befolkning och flyktingarna.  

När det gäller situationen i Cox’s Bazar, specifikt för de unga kvinnorna, pekar de tre 

intervjupersoner som arbetat på plats ut samma problematik. Kraftigt begränsad rörelsefrihet, 

barnäktenskap, tonårsgraviditeter, sexuellt våld, okunskap om den egna kroppen, stigmatisering vad 

gäller SRHR-frågor och en tydlig könshieraki där kvinnor har låg status. För att kunna driva projekt 

som rör SRHR-frågor måste organisationerna därför anpassa sig till rådande kontext, lyssna in de 

unga kvinnorna, arbeta med homogena fokusgrupper och använda sig av nationell personal som 

förstår svårigheten i att prata om sexualitet och reproduktion.  

För fortsatta studier av skillnaden mellan teori och praktik skulle ytterligare handböcker kunna 

analyseras. Det skulle sannolikt också vara givande med en fältstudie där även invånare i 

flyktingläger får komma till tals om deras uppfattning av hur humanitära insatser fungerar i 

praktiken. När det gäller frågan om SRHR i humanitära situationer och specifikt Cox’s Bazar, finns 

mer material än jag kunde använda mig av i den här uppsatsen och det finns därmed en möjlighet 
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att dyka än djupare i frågan. Det skulle också vara givande att intervjua unga kvinnor på plats i 

Cox’s Bazar för att få deras perspektiv.  
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Bilaga 1 -  Introduktion av intervjupersonerna 

Intervjuperson 1: 

IP 1 har befunnit sig på plats i Cox’s Bazar under ett halvårs tid, utsänd av en svensk organisation 

men på uppdrag av en internationell aktör. Intervju via Skype, 2.12.2018. 

Intervjuperson 2: 

IP 2 har mer än tio års erfarenhet av att ha arbetat för ett internationellt organ. IP 2 har arbetat i ett 

flertal flyktingläger runt om i värden, dock inte i Cox’s Bazar. Intervju på ett för intervjupersonen 

valt café, 5.12.2018. 

Intervjuperson 3: 

IP 3 arbetar för en svensk biståndsorganisation och hade vid intervjutillfället precis kommit hem 

från ett två veckor långt besök i Cox’s Bazar. IP 3 har arbetat med utvecklingsfrågor i 25 år, 

framförallt i afrikanska länder där kontexten inneburit att utvecklingsarbetet kombinerats med 

katastrofarbete. Intervju över telefon, 6.12.2018. 

Intervjuperson 4 

IP 4 arbetar sedan flera år tillbaka på en svensk biståndsorganisation och besöker ofta flyktingläger 

i syfte att samla in information om de projekt som deras samarbetspartners arbetar med. Under 

hösten 2018 besökte IP 4 ett flyktingläger i Libanon och intervjun baseras till stor del på IP 4s 

upplevelser där. Intervju över telefon, 7.12.2018. 

Intervjuperson 5 

IP 5 arbetar som humanitär responschef för en västerländsk biståndsorganisation och är baserad i 

Cox’s Bazar. Intervju via WhatsApp, 9.12.2018. 



!  av !53 56

Bilaga 2 - Intervjuguide 
1) -Du har ju arbetat många år inom det humanitära området. Inför idag har du fått välja ut ett 

specifikt projekt som du har arbetat med i ett flyktingläger. Skulle du kunna berätta lite allmänt 

om projektet, så att jag vet vad det handlade om, var det var någonstans och när?  

2) -När du tänker tillbaka på tiden innan du åkte ner för att jobba med det här projektet, vilka var 

dina förväntningar, både på själva arbetet i sig, och slutresultatet?  

3) -Hur skulle du vilja säga att projektet föll ut?  

Följdfråga: Vad skulle du säga var anledningen till att det föll väl ut/inte föll väl ut? 

4) -Min teori/uppfattning, som jag nog kan säga är väldigt vedertagen, är att man i de allra flesta 

projekt stöter på svårigheter och motgångar, hur väl man än förbereder sig. Kan du ge exempel på 

svårigheter du mötte på plats i flyktinglägret som du/ organisationen inte hade räknat med?  

Följdfråga: Vilka mandat hade du för att lösa problemet och hur gick du/ni tillväga?  

5) Oavsett projekt, tänker jag att det är det nödvändigt att förbereda sig, i större eller mindre 

utsträckning. Jag tänker att utsträckningen dels beror på ens egna erfarenhet men också själva 

projektet i sig och dess omfattning eller förväntade svårighetsgrad. -I hur stor utsträckning går 

det att förbereda sig på att arbeta i ett flyktingläger?  

Följdfråga: Vad/vilket är bästa sättet att förbereda sig på?  

6) I min uppsats har jag ett antagande om att det finns en skillnad mellan teori och praktik, som vi 

lite har varit inne på. -Vilken är, skulle du säga generellt, den största skillnaden mellan det 

teoretiska materialet som finns rörande arbete i flyktingläger (t.ex. The Sphere Projects 

handbook eller din organisations riktlinjer) och det faktiska praktiska arbetet som utförs på 

plats?  
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7) Med den erfarenhet du har - vad skulle du säga är den viktigaste kunskapen du tar med dig vid 

eventuellt nya uppdrag i flyktingläger?  

8) Vi fortsätter på samma spår och tänker oss att en organisation (den du jobbar för nu, eller en helt 

annan) skulle be dig ta fram riktlinjer och manualer för arbete i flyktingläger och ev. ditt 

område specifikt. Vad skulle du poängtera då?  

Del 2 - frågor till de intervjupersoner som arbetat med SRHR och/eller i Cox’s Bazar. 

Cox Bazar: 

9) Jag tänker att vi börjar med själva lägret och situationen där. Kan du kort beskriva situationen 

i Cox’s Bazar och vilka svårigheter och utmaningar du upplevde?  

10) Hur upplevde du de unga kvinnornas situation i Cox’s Bazar?  

11) Kan du beskriva om det var något som särskilde Cox’s Bazar från andra läger du har arbetat i 

och som den som ska arbeta där behöver veta om?  

SRHR i Cox’s Bazar: 

12) Nu går vi över till mer SRHR-inriktade frågor. Var det något du upplevde som svårare eller 

enklare när det gäller SRHR och unga kvinnor i Cox’s Bazar jämfört med andra erfarenheter du 

har?  

13) Vad skulle du säga är viktigast att tänka på när man ska arbeta med SRHR och unga kvinnor, 

generellt och i Cox’s Bazar? 

SRHR generellt: 

14) Vad skulle du säga är viktigast att tänka på när man ska arbeta med SRHR och/eller unga 

kvinnor? 

15) Vilka är de största svårigheterna generellt och/eller specifikt när det kommer till att arbeta med 

SRHR och unga kvinnor? 

Avslutning: 
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18) Då jag vill avsluta med att fråga vilka lärdomar och erfarenheter du tror att du skulle ha 

mest användning utav OM du skulle arbeta i Cox’s Bazar (om du skulle arbeta med SRHR, 

eller andra frågor), utifrån den kunskap du besitter om just det lägret och den erfarenhet du 

har? 

19) Till sist. Är det något du känner att du skulle vilja lägga till, som du har kommit på under tiden 

eller något du tycker att jag glömt att fråga om?  
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Bilaga 3 - Bild på flyktinglägret 
 

Flyktinglägret i Cox’s Bazar ovanifrån. Foto: Troy Enekvist/TT. Hämtat från Svenska Dagbladet, 

publicerat 24.08.2018. https://www.svd.se/motsattningar-kokar-i-gigantiska-flyktinglagret  

https://www.svd.se/motsattningar-kokar-i-gigantiska-flyktinglagret

