
 
 
 
 
 
 
 
 

Att vara kvinna  
i en mansdominerad verksamhet  

 
– exemplet värnplikten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Emma Lindgren Lauritzson 
 

                                                                                             
Handledare: Björn Edlund 
PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 POÄNG, 2012 

STOCKOLMS UNIVERSITET 
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 
 



 

 

1 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Inledning……………………………………………………………………………………sid 2  
 
   Teori……………………………………………………………………………………...sid 4 
 
Genusteori………………………………………………………………………………….sid 4 
 
Genus i det militära………………………………………………………………………...sid 6 
 
   Metod…………………………………………………………………………………......sid 8 
 
Undersökningsdeltagare………………………...…………………………………………sid 8 
 
Datainsamling………………….…………………………………………………………..sid 9 
 
Analys………………………………………………………………………………………sid 9 
 
Förförståelse……………………………………………………………………………...sid 10 
 
   Resultat………………………………………………………………………………….sid 11 
 
Valet att göra värnplikt…………………………………...………………………………sid 11 
 
Sticka ut och stå i fokus………………………...…………………………………………sid 12 
 
Relationen till andra värnpliktiga kvinnor…………………………...…………………...sid 14 
 
Leva tätt ihop med män…………………………...………………………………………sid 15 
 
Gruppens betydelse……………………..………………………………………………...sid 17 
 
Bemötandet från befäl och andra värnpliktiga………………………...…………………sid 19 
 
Det hårda klimatet……………………..………………………………………………….sid 21 
 
Påverkan på individen…………………...………………………………………………..sid 23 
 
   Diskussion………………………………………………………………………………sid 24  
 
Sammanfattning av resultaten……………………………………………………….……sid 24  
 
Validitet………………………………………………………………………………..….sid 24 
 
Koppling mellan resultat och teori…………………………………………………….… sid 25 
 
Sammanfattande synpunkter……………………………………………………………....sid 29 
 
   Referenser……………………………………………………………………………….sid 31  
   
 Bilaga 1. Intervjuguide…………………………………………………………………...sid 32 



 

 

2 

ATT VARA KVINNA I EN MANSDOMINERAD VERKSAMHET  
– exemplet värnplikten. 

 
Emma Lindgren Lauritzson 

 
 
Den svenska värnplikten (1901-2010) var obligatorisk för män men frivillig 
för kvinnor, som inte tilläts göra militärtjänst förrän på 1980-talet. Som plikt 
enbart för män sände värnplikten tydliga signaler om samhällets syn på 
könsskillnader. Syftet är att undersöka hur några av de få kvinnor som har 
gjort militärtjänst upplevde sin tid inom Försvarsmakten, genom semi-
strukturerade intervjuer med 13 kvinnor som har genomfört värnplikten. 
Genom tematisk analys utkristalliserades åtta deskriptiva teman: valet att 
göra värnplikt, känslan av att sticka ut och stå i fokus, relationen till andra 
värnpliktiga kvinnor, det speciella med att leva tätt ihop med män, gruppens 
betydelse för individen, bemötandet från befäl och värnpliktiga, samt det 
hårda klimatet och dess betydande påverkan på individen. Respondenterna 
tjänstgjorde på männens villkor i en fientlig arbetsmiljö. Detta kan förstås 
genom värnpliktens roll för den manliga hegemonin och 
sammanblandningen mellan soldatskap och manlighet, som leder till ett 
systematiskt missgynnande av militära kvinnor.  

 
Den svenska militärtjänstens rötter sträcker sig tillbaka till medeltiden, då landskapslagarna 
slog fast att alla bönder och bofasta män var skyldiga att försvara sitt land med vapen. 
Militärtjänsten har sedan dess figurerat i olika tappningar i Sverige, för att år 1901 formuleras 
som allmän värnplikt för män mellan 21 och 40 år. Mönstring med lämplighetsundersökning 
var obligatorisk för alla 17-åriga män, och om de befanns lämpliga var de enligt lagen om 
totalförsvarsplikt tvungna att tjänstgöra inom Försvaret. I lite mer än ett århundrade hade 
Sverige sedan en värnpliktsarmé, fram till 1 juli 2010, då den allmänna värnplikten 
avskaffades. Från och med detta datum är plikten att mönstra och tjänstgöra i totalförsvaret 
numera vilande i fredstid, och värnplikten har ersatts av en frivillig militär utbildning för såväl 
män som kvinnor (Rekryteringsmyndigheten, 2011).  
 
Kvinnor har arbetat inom Försvarsmakten sedan början av 1900-talet, men fick under lång tid 
enbart anställas i civila tjänster. Inte förrän år 1980 erbjöds kvinnor möjlighet att göra 
värnplikt inom flygvapnet (Atterling, Cadova, Nises & Rosmark, 2001), även om armén och 
marinen fortfarande var förbjuden mark. Därefter dröjde det ytterligare nio år före samtliga 
befattningar och yrken inom Försvarsmakten formellt öppnades för kvinnor (Bjelanovic, 
2004). För männen gällde fortfarande mönstrings- och tjänstgöringsplikt, medan kvinnorna 
självmant fick ansöka om att få antagningspröva (motsvarighet till männens mönstring) för att 
eventuellt kunna erbjudas en värnpliktsbefattning. Antagningsprövningen var frivillig, men 
när väl en kvinna hade samtyckt till att göra militärtjänst ersattes frivilligheten av plikt också 
för henne.    
 
Andelen kvinnor i militära befattningar har legat på en stadigt låg nivå. Under en tioårsperiod 
(1996-2006) fördubblades andelen mönstrande kvinnor, och andelen kvinnor uttagna till 
värnplikt tredubblades – men år 2006 var andelen inryckta kvinnor fortfarande endast fem 
procent. Andelen kvinnliga yrkesofficerare ökade samtidigt från 2,5 till 4,5 procent 
(Försvarsmakten, 2011 & 2012).  
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År 1999 utfördes en undersökning för att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier inom 
Försvarsmakten. Resultaten av de två enkäter som ingick i studien visade att 59 respektive 84 
procent av den kvinnliga militära personalen hade upplevt sexuella trakasserier under de 
senaste två till tre åren (Ivarsson & Berggren, 2002). Det har heller inte varit ovanligt att 
kvinnor har avbrutit sin militärtjänst i förtid. Mellan år 1994 och 2004 pendlade siffran för hur 
många av de kvinnliga värnpliktiga som avbröt tjänstgöringen mellan 13 och 29 procent 
(Johansson & Degler, 2005). Dåvarande Pliktverket (nuvarande Rekryteringsmyndigheten) 
undersökte omständigheterna bakom detta. Slutsatsen som drogs var att personliga egenskaper 
inte avgjorde huruvida en kvinna slutförde eller avbröt värnplikten – yttre omständigheter 
som att tas emot väl på förbandet, hålla sig skadefri och få stöttning hemifrån var mer 
avgörande faktorer (Wahlman Engström & Boström, 2006).  
 
Försvarsdepartementets hållning är att det är viktigt med en mer jämställd Försvarsmakt. Att 
försvara demokratin är det svenska Försvarets yttersta uppgift, varför organisationen själv 
måste präglas av demokratiska värderingar. Att få in fler kvinnor i Försvaret är därför 
prioriterat, och på uppdrag av regeringen drev dåvarande Pliktverket (nuvarande 
Rekryteringsmyndigheten) projekt i syfte att öka antalet kvinnor som sökte till och 
genomförde värnplikten (Wahlman Engström & Boström, 2006). Sedan slutet av 90-talet 
bedrivs genusforskning på Försvarshögskolan, och från och med år 2003 har Försvarsmakten 
en central jämställdhetsplan (Försvarsmakten, 2011 & 2012).  
 
Att den nyligen avskaffade värnplikten var en medborgerlig plikt enbart för män sände tydliga 
signaler om samhällets syn på könsskillnader, arbetsfördelningen mellan män och kvinnor och 
de båda könens olika förhållande till nationen, staten och medborgarskapet. Värnplikten 
medverkade i de ideologiska processer som skapar och rättfärdigar könsroller och manlig 
överordning. Den vidmakthöll och förstärkte föreställningen att mannen är den som kan och 
bör kriga, medan kvinnan inte är lämpad för det. Uteslutandet av kvinnor från plikten att 
försvara sitt land innebar ett cementerande av åsikten att män är bäst anpassade för att hantera 
krigsföring – och att detta gäller alla män i förhållande till alla kvinnor, i kraft av deras kön, 
och inte i kraft av deras varierande individuella egenskaper (Ahlbäck, 2006).  
 
Värnplikten var länge en nationell grundbult i uppbyggandet av den manliga identiteten. 
Obligatorisk för svenska män och definierad i termer av maskulinitet och machorollen blev 
den ett viktigt steg i ledet att ”bli man”, i en sluten verksamhet där kvinnor inte hörde hemma 
och där männen svetsades samman och bevisade sin manlighet. Att ”göra lumpen” blev ett 
begrepp införlivat i det allmänna medvetandet och bedriften romantiserades och upphöjdes i 
lumparhistorierna som berättades man till man. Värnplikten står därmed i fokus för denna 
studie, med tonvikt på upplevelser och erfarenheter från några av de få kvinnor som har tagit 
sig in i denna genuskodade verksamhet.  
 
År 2005 gjorde jag själv militärtjänst, något som jag hade velat göra ända sedan jag var liten. 
Innan jag ryckte in byggde min bild av det militära mest på intryck från filmer och TV-serier 
och jag fascinerades av den miljö som framställdes. Under militärtjänstens gång fick jag upp 
ögonen för andra aspekter av värnplikten, såsom upplevelsen av att vara en av väldigt få 
kvinnor i en mansdominerad miljö där stark emfas ligger på manliga attribut. Genom 
Nätverket Kvinnliga Värnpliktiga (NKV) fick jag kontakt med andra kvinnor inom Försvaret 
och insåg hur stora likheter och olikheter som våra erfarenheter innehöll. Värnplikten väckte 
starka känslor och verkade vara något som man antingen avskydde eller älskade. Min 
fascination inför området fördjupades och jag funderade mycket kring vad som förenade och 
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särskilde våra upplevelser, och vad som kunde vara anledningen till detta. På så sätt såddes 
fröet till ämnet för min examensuppsats.  
 
Syftet är att undersöka hur några av de få kvinnor som har gjort militärtjänst i Sverige 
upplevde sin tid inom den mansdominerade verksamhet som utgör landets försvarsmakt, och 
att kvalitativt måla en bild av deras erfarenheter och upplevelser. Frågeställningen som 
studien syftar till att besvara är: Hur är det att göra värnplikt som kvinna? Kvantitativ data 
säger mycket om mycket men lite om det specifika fallet. Den personliga upplevelsen behöver 
därför beskrivas och undersökas kvalitativt. Målet är att få ökad förståelse för och inblick i 
upplevelserna hos kvinnorna bakom statistiken – de fem procent som påbörjade 
militärtjänsten i Sverige (Försvarsmakten, 2011 & 2012).  Undersökningen sker genom semi-
strukturerade intervjuer med kvinnor som har påbörjat eller genomfört värnplikten, för att 
utmynna i en induktiv tematisk analys och en genusteoretiskt grundad diskussion av 
resultaten. Undersökningens teman är inte styrda av tidigare forskning eller teoribildning, utan 
får växa fram ur data som respondenterna bidrar med. För att inte styra materialet utan låta det 
tala för sig själv är den genusteoretiska ansatsen vald i efterhand, efter att datainsamlingen har 
slutförts, då det framstod som det teoretiska perspektiv som i största mån förmådde belysa 
materialet och placera det i ett större sammanhang. 
 

Teori 
 
Genusteori 
Berggren (2002) differentierar mellan biologiskt kön och socialt skapat kön, och menar att det 
sistnämnda inte automatiskt följer på det förstnämnda – vad det innebär att vara kvinna eller 
man i en viss kontext är något som hela tiden förhandlas och omförhandlas. Att skapa socialt 
kön handlar om att konstruera skillnader mellan män och kvinnor, skillnader som är 
konstgjorda snarare än biologiskt eller intrinsikalt givna (Berggren, 2002). Genus används 
som ett begrepp för det socialt konstruerade könet, och handlar om allt ifrån hur kvinnor och 
män rangordnas sinsemellan i olika sammanhang, hur olikheter mellan könen görs till grund 
för ojämlik behandling och hur könsbaserat nedvärderande byggs in i identitetsuppfattningen, 
till skillnader i hur män och kvinnor bemöts och behandlas och hur normer och regler 
upprätthålls i kulturer och subkulturer (Magnusson, 2002). Genus är således en kulturell 
tolkning och accentuering av biologiska skillnader.  
 
De könsskapande processerna uppkommer, återskapas, utmanas och förändras i en ständigt 
pågående ideologisk process, och framstår för det mesta som självklara sanningar, som 
kunskap om vad en man och en kvinna är och vilka plikter och rättigheter som åligger dem 
(Ahlbäck 2006). Den kulturella mytbildningen kring dikotomin manligt-kvinnligt genomsyrar 
såväl den privata som den offentliga sfären. Allt från ämnesområden och yrkeskårer till kläd- 
och namnval genderiseras, det vill säga könskodas eller könsmärks. Genderiseringen är inte 
slumpmässig utan syftar till att understödja den rådande hegemonin, med manligt överordnat 
kvinnligt. Kvinnor tillskrivs attribut som mjukhet, omhändertagande och svaghet, medan män 
tillskrivs styrka, potens och prestationsförmåga. Därför ses omvårdande yrken som mjuka och 
feminina medan auktoritära uniformsyrken i sin maktutövning klassas som manliga.  
 
Patriarkatet används av bland andra Connell (1999 & 2002) som benämning på det 
övergripande samhällssystem i vilket strukturella maktskillnader mellan män och kvinnor 
skapas och upprätthålls, där män som grupp dominerar kvinnor som grupp i såväl den privata 
som den offentliga sfären. Dessa sociala strukturer påverkar förhållandet mellan könen och 
definierar de villkor under vilka uttryck för maskulinitet och femininitet skapas – långtgående 
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förväntningar på vad som är allmänt accepterade beteendemönster för de båda könen. 
Samspelet mellan, och verkan av, dessa strukturella relationer utgör den manliga hegemonin, 
som består av kulturella ideal i kombination med institutionell makt (Connell, 1999). Oavsett 
om dominans bygger på kön eller något annat attribut skapar dominerande grupper tankesätt 
och ideologier som rättfärdigar deras överordnade ställning, tankesätt som vanligtvis 
accepteras även av de underordnade grupperna (Glick et al., 2000). Samhälleliga 
föreställningar florerar således för att rättfärdiga den rådande ordningen, vilket får gemene 
man att se en grupps dominans och en annan grupps underordning som något naturligt. På så 
sätt kan en gruppering dominera samhället genom samtycke och tillåtelse från andra, baserat 
på den förklaring som vid ett givet tillfälle används för att rättfärdiga överordningen (Connell, 
1999).  
 
Glick et al. (2000) menar att nedvärderande attityder till kvinnor är ett interkulturellt fenomen 
som generellt präglas av ambivalens mellan två förhållningssätt – fientlig eller benevolent 
sexism. Manlig samhällsdominans ger upphov till den fientliga sexismen, medan mäns 
beroende av kvinnor leder till den benevolenta sexismen. Vid fientlig sexism nedvärderas 
kvinnor öppet, diskrimineras och trakasseras, samt utestängs från manliga områden med 
motiveringen att de varken har den fysiska eller psykiska kapacitet som området kräver. 
Benevolent sexism bygger på en idealiserad men stereotyp bild av kvinnor som väna varelser 
som bör beskyddas och sättas på piedestal, något som förutsätter kvinnlig underlägsenhet och 
förstärker den manliga dominansen. Där tillskrivs kvinnor attribut som mjukhet, värme och 
omhändertagande på bekostnad av områden som kompetens och styrka. Kvinnor som blir 
utsatta för fientlig sexism reagerar ofta starkt på den, medan benevolent sexism är mer subtil 
och lättare accepteras även av de som missgynnas av den (Glick et al., 2000).  
 
Att kvinnor får tillträde till traditionellt manliga områden utmanar de processer som bygger 
upp maskulinitet och hotar den rådande ordningen. När en yrkesroll definieras i termer av 
manlighet uppstår därför tankesätt och attityder som ifrågasätter kvinnors förmåga och 
lämplighet för yrkesrollen (Ivarsson 2002). Dessa schabloniserade könsuppfattningar påverkar 
de strukturella förhållandena mellan könen i samhället, den så kallade könspraktiken. 
Könspraktiken byggs upp av normer, sedvänjor och traditioner och skapar den könsordning 
som finns i samhället. Två principer understödjer könsordningen – dikotomisering (åtskillnad 
mellan könen) och hierarkisering (manligt överordnat kvinnligt). I ett modernt samhälle där 
ökad jämställdhet hotar den manliga dominansen riktas fientlig sexism framför allt mot 
kvinnor som utmanar traditionellt manliga domäner, exempelvis genom militära karriärer 
(Hirdman, 1990 i Ivarsson, 2002). 
 
I en historisk tillbakablick på kvinnors inträde i arbetslivet visar Ohlander (2000) att såväl 
kvinnors intellektuella och fysiska kapacitet, som deras civilstånd, sexuella dragningskraft 
och förmåga att bevara hemligheter har åberopats som argument mot deras inträde i 
traditionellt manliga yrken. I slutet av 1800-talet pågick exempelvis en livlig debatt om 
huruvida kvinnor klarade av att inneha en statlig tjänst, då deras fysik skulle förhindra dem att 
”med mycket hårt tryck på pennan skriva igenom flera lager karbonpapper” (Ohlander, 
2000:85). Kvinnors eventuella fysiska svaghet har dock bara spelat en roll i debatten i de fall 
där kvinnan har setts som en hotande konkurrent till männen inom området. Gällande 
kvinnodominerade arbetsmiljöer har argumentet således inte framförts, trots att arbetet genom 
historien ofta har varit lika tungt eller till och med tyngre där (Ohlander, 2000). 
 
Även om män i allmänhet tjänar på könsordningen, tjänar inte alla lika mycket på den. Många 
betalar ett högt pris, såväl män som faller innanför som utanför ramarna för den normativa 
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maskuliniteten. Män som bryter mot normen kan drabbas av samma förtryck och 
diskriminering som kvinnor, medan män som uppfyller de könsstereotypa kraven begränsas 
av dem (Connell, 2002). Manlighet är en hierarkiskt organiserad social kategori, då en man 
kan anses vara mer eller mindre maskulin. En pojke blir inte automatiskt man med åren – 
precis som en flicka inte automatiskt blir kvinna – utan måste aktivt tillägna sig vissa manliga 
egenskaper och färdigheter. Den hegemoniska manligheten är den dominerande manligheten, 
det mest respekterade och prestigefyllda sättet att vara man (Ahlbäck, 2006). I slutändan 
handlar könsordningen inte om hur mycket makt individuella män och kvinnor besitter utan 
om samhällets godtyckliga över- och underordning av könen som grupper (Connell, 2002). 
 
Genus i det militära 
Under lång tid har det militära området varit uteslutande manligt, och Ivarsson (2002) menar 
att den militära arbetsrollen har kommit att definieras i termer av män och manlig identitet. 
Maskulinitet är en av de mekanismer genom vilka män blir till soldater, det vill säga ett av de 
konstrukt på vilken socialiseringen till soldat bygger. Forskning visar att det för blivande 
officerare på Militärhögskolan parallellt med officiella utbildningsmål finns ett informellt 
socialisationsmål (Blomgren & Lind, 1997). Detta mål innebär att officeraren ska fostras in i 
en yrkeskultur och bli en del av kollektivet, gällande såväl uppträdande som attityder. 
Majoriteten av de kvinnliga officerare som intervjuades av Blomgren och Lind (1997) 
menade att det finns tydliga normer för hur en officer bör tänka och bete sig, en mall 
gentemot vilken officerseleverna blir bedömda. Armékultur och manlig tradition leder till en 
endimensionell officersroll, där ”fyrkantiga militärer” uppmuntras och premieras. 
 
Blomgren och Lind (1997) påpekar att kvinnor alltid syns i militära sammanhang eftersom de 
utgör en minoritet, och därför per definition avviker från normen. Ett avvikande beteende ses 
mer negativt av omgivningen om det utförs av någon i en minoritetsgrupp, eftersom 
förklaringen till det avvikande beteendet då blir att det är typiskt för minoritetsgruppen. Ett 
uttalande som ”det är typiskt kvinnor att…” blir förklaringen till agerandet hos militära 
kvinnor, medan könstillhörigheten inte åberopas om någon ur majoritetsgruppen beter sig 
uppseendeväckande. Könsdimensionen kan antingen negligeras eller accentueras, vilket tar 
sig uttryck i att kvinnliga officerare till exempel blir betraktade som både alltför kvinnliga och 
alltför okvinnliga. Ett sätt att negligera könsdimensionen är att gömma sig bakom uttalanden 
som ”här gör vi ingen skillnad på män och kvinnor – alla behandlas lika”, genom vilket 
majoritetsdeltagare kan blunda för minoritetsgruppen och de speciella förutsättningar som 
denna lever under (Blomgren & Lind, 1997). 
 
Enligt Ivarsson (2002) används maskulinitet som ett sätt att förstärka gruppgemenskapen i 
militära sammanhang genom bland annat sexualiserade aktiviteter, som till exempel sexuella 
skämt och porrfilmsvisning, vilket knyter manlighet och soldatskap ännu närmare varandra. 
Försvarsmakten är en genderiserad institution, eftersom utbildningen till soldat inte bara 
handlar om att lära sig att kriga utan också om att ”bli man”, där värnplikten blir ett led i 
skapandet av den manliga identiteten. Sexualiserade aktiviteter fyller även funktionen att 
stärka den heterosexuella identiteten i en miljö där män lever tätt inpå varandra och latenta 
homosexuella känslor kan komma upp till ytan. Homofoba tendenser kan förstås som ett 
uttryck för rädslan att feminiseras och därmed förlora den överordning som maskuliniteten 
innehar över det kvinnliga (Ivarsson 2002). Maskulinitet som bygger på den normativa 
heterosexualiteten är den maskulinitet som värderas högst i alla aspekter av det sociala livet. 
Endast de män som ger uttryck för normgivande heterosexualitet kommer i besittning av 
hegemonisk makt (Connell, 2002), vilket kan förklara värnpliktiga mäns starka upptagenhet 
av det närmast rituella skapandet och befästandet av egen manlighet och heterosexualitet. 
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Vid mitten av 1800-talet började kvinnor få tillträde till yrken som tidigare hade varit 
förbehållna män. Det var standard att bära uniform inom många yrkesgrupper och framför allt 
inom den civila statliga tjänsten – inom post-, telegraf- och järnvägsväsendet såväl som polis- 
och tullväsendet – men kvinnan ställdes generellt utanför detta bruk och fick istället 
specialanpassad klädsel (Ohlander, 2000). Uniformerna var känslomässigt laddade, och att 
utesluta kvinnan från uniformsbruket markerade symboliskt hennes utanförskap och 
begränsade karriärmöjligheter. Inom det militära var uniformen en del av en manlig värld och 
förväntades stärka bärarens manlighet, samtidigt som den byggde upp såväl identitet som 
samhörighet. Under 1930-talet kom de första kvinnorna in i Försvaret och fick då uniformer 
gjorda efter manlig modell men med kjol, då det var otänkbart med kvinnor i långbyxor 
(Ohlander, 2000). Militära kjolar finns kvar än i idag, exempelvis i uniform m/87A som bärs 
vid representation, stabs- och inomhustjänst. Den ”utgörs av vapenrock knäppt med fyra stora 
knappar och byxor eller för kvinnor kjol i stålgrått tyg” (Försvarsmakten, 
2012). Försvarsmaktens grunduniform, Fältuniform 90, är däremot likadan för män som 
kvinnor (Försvarsmakten, 2012).  
 
Förekomsten av sexuella trakasserier på en arbetsplats har direkt samband med 
organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer. Empiriskt understödd forskning (Fitzgerald et 
al., 1995, 1997 i Berggren & Ivarsson, 2002) visar att förutsättningarna för sexuella 
trakasserier är beroende av organisationens styrdokument, anmälningsrutiner och tolerans 
avseende sexuella trakasserier, samt arbetsgruppens könssammansättning, arbetsledarens kön 
och arbetets könshistorik (hur vanligt det är med kvinnor inom arbetsområdet och hur länge 
kvinnor har haft sådana arbetsuppgifter). Dessa faktorer samverkar för att skapa antingen ett 
gynnsamt eller ogynnsamt arbetsklimat. Vidare konstateras att upplevelsen av sexuella 
trakasserier leder till individuella arbetsrelaterade och psykologiska följder såväl som 
hälsokonsekvenser (Fitzgerald et al., 1995, 1997 i Berggren & Ivarsson, 2002).   
 
Ivarsson och Berggren (2002) påpekar att sexuella trakasserier är en översättning av det 
engelska begreppet ”sexual harassment”, där det engelska ordet ”sex” betyder både kön och 
sexualitet, något som inte togs hänsyn till vid den svenska översättningen. ”Sexual 
harassment” kan således betyda både trakasserier av sexuell natur och trakasserier på grund av 
kön, vilket är två skilda saker. I det allmänna medvetandet förknippas ofta sexuella 
trakasserier med trakasserier av sexuell natur, och diskriminering på grund av kön ses som 
något annat, vilket gör att den svenska direktöversättningen är problematisk.  
 
År 1999 utfördes en undersökning för att kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier inom 
Försvarsmakten. Studien var ett samarbete mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och 
Försvarshögskolans ledarskapsinstitution (FHS/LI), som skickade ut varsin enkät till den 
kvinnliga militära personalen inom Försvarsmakten. Enligt SCB:s resultat hade 59 procent 
upplevt sexuella trakasserier under de senaste tre åren, medan resultaten från FHS/LI visade 
att 84 procent hade upplevt sexuella trakasserier under de senaste två åren (Ivarsson & 
Berggren, 2002).  
 
Skillnaden mellan resultaten beror enligt Ivarsson och Berggren (2002) på hur man i de två 
enkäterna har definierat sexuella trakasserier, då SCB ställde frågan utifrån den dåvarande 
juridiska definitionen i Jämställdhetslagen (6 § 2 stycket) medan FHS/LI i sin enkät beskrev 
ett antal beteenden som per definition betraktas som sexuella trakasserier. Diskrepansen 
mellan resultaten tolkas därför av forskarna som att individer kanske inte upplever sig sexuellt 
trakasserade i enlighet med sin egen förståelse av begreppet, även om de i praktiken har blivit 
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utsatta för sådana beteenden. En annan tolkningsmöjlighet är att det finns ett motstånd mot att 
tillstå att man har varit utsatt för sexuella trakasserier då detta medför en risk att definieras 
som offer (Ivarsson & Berggren, 2002).   
 
1999 års Försvarsmaktsundersökning angående sexuella trakasserier visade även att en 
majoritet – 89,9 procent – av de utsatta kvinnorna tillämpade interna copingstrategier (som att 
undvika den som trakasserar eller stå ut med trakasserierna) (Ivarsson & Berggren, 2002). 
Samtidigt visade studieresultaten att såväl interna copingstrategier som strategier där den 
utsatta kvinnan söker stöd i organisationen sällan leder till någon förändring – tvärtom innebär 
formella anmälningar snarast att situationen förvärras. Endast om kvinnan själv konfronterar 
förövaren kan situationen eventuellt bli bättre för henne. Detta tolkar Ivarsson och Berggren 
(2002) som att utsatta kvinnorna är mycket ensamma och att Försvarsmakten inte förmår 
hjälpa dem på ett adekvat sätt. Inte enbart de som blir direkta måltavlor för trakasserier 
påverkas negativt, utan även de utsattas arbetskamrater kan bli negativt påverkade genom en 
fientlig arbetsmiljö eller genom att bevittna eller höra talas om trakasserier (Ivarsson & 
Berggren, 2002). 
 

Metod 
 
Som metod har en deskriptiv intervjustudie utförts, baserad på semi-strukturerade intervjuer 
med 13 kvinnor som har genomfört värnplikten i Sverige. Frågeställningen konkretiserades 
och operationaliserades i en intervjuguide, även om respondenternas berättelser sedan fick 
styra hur samtalen kom att utvecklas. Intervjuerna spelades in och transkriberades, för att 
därefter genomgå en tematisk analys så som den beskrivs av Langemar (2008). De olika 
teman som växte fram ur materialet kom att utgöra stommen för uppsatsen, med syftet att 
belysa den kvinnliga upplevelsen av värnplikt från olika vinklar. 
 
Undersökningsdeltagare 
Avsikten med kvalitativa studier är traditionellt inte att frambringa statistiskt generaliserbar 
data, varför icke-slumpmässiga urval används. Icke-slumpmässiga urval skiljer sig från 
slumpmässiga i både sammansättning och storlek, då forskaren själv väljer 
undersökningsdeltagare och urvalen är små (Ryen, 2004). ”Snöbollsmetoden” beskrivs av 
Ryen (2004) som ett bra sätt att skaffa informanter. Snöbollsmetoden innebär i korthet att 
forskaren kontaktar en person som känner någon, som i sin tur känner någon och så vidare, 
och att antalet respondenter på så sätt växer likt en rullande snöboll. Vid kvalitativa intervjuer 
är huvudregeln att den första kontakten med de tilltänkta respondenterna tas via brev eller e-
post, där projektet presenteras och information om deltagandet lämnas (Ryen, 2004).  
 
I undersökningen har ett icke-slumpmässigt urval använts, där respondenterna kontaktades 
genom ett snöbollslikt förfaringssätt. Via e-post fick vänner och bekanta förfrågan om de 
kände någon kvinna som hade gjort militärtjänstgöring och som skulle kunna tänka sig att bli 
intervjuad. Detta genererade en stor mängd förslag på personer att kontakta, vilket följdes upp 
via e-post-utskick, med presentation av uppsatsens syfte och information om vad ett eventuellt 
deltagande skulle innebära (cirka 1-1,5 timmes intervju som efteråt avidentifierades för att 
garantera anonymitet). De personer som svarade att de ville medverka i studien kontaktades 
via telefon eller e-post, och en tid och plats för intervjun bokades in. De blivande 
respondenterna tillfrågades också om de kände ytterligare någon som kunde vara intresserad 
av att delta.  
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Målet var att intervjua både kvinnor som hade fullföljt sin tjänstgöring och sådana som hade 
avslutat den i förtid, för att få en spridning på erfarenheter i materialet. Det visade sig dock 
vara svårt att få tips på deltagare som hade avbrutit värnplikten, och de som kontaktades ville 
inte prata om sina upplevelser, varför det i slutändan inte blev någon respondent med den 
erfarenheten bland deltagarna. Slutligen utkristalliserades urvalet till 13 respondenter: Fyra 
respondenter hade gjort värnplikt i 15 månader, sju i 11 månader och två i 10 månader. 
Åldern vid påbörjan av tjänstgöringen – vid ”inryck” – varierade mellan 19 och 26 år. 
Merparten hade tjänstgjort som plutonsbefäl (8 st.), tre som gruppchefer och två som soldater. 
Majoriteten hade gjort sin värnplikt inom armén (10 st.) och några få (3 st.) inom marinen.  
 
Datainsamling  
Materialet samlades in genom 1-2 timmar långa intervjuer med de 13 respondenterna. 
Intervjuerna inleddes med en presentation av syftet med undersökningen samt information om 
ramarna för deltagandet. Respondenterna informerades om att deltagande var frivilligt och 
anonymt, och fick möjlighet att ställa frågor. En intervjuguide med stödord och förslag på 
frågeområden utgjorde underlag för intervjuerna. Samtidigt var målet att låta respondenternas 
berättelser få styra hur samtalet utvecklades, för att få en rättvisande bild av deras upplevelser 
och inte begränsa eller styra deras svar. Guidens roll var att agera hjälpmedel och inte 
styrmedel. Flexibilitet och lyhördhet inför respondenternas svar fick därför styra hur 
följdfrågorna utvecklades. Intervjuerna spelades in med diktafon.  
 
Intervjuerna ägde rum på olika platser, från deltagarnas hem till konferensrum på bibliotek. 
Platserna var utvalda med den gemensamma nämnaren att intervjuerna skulle kunna 
genomföras ostört. Så blev också fallet vid samtliga intervjuer förutom en, där andra personer 
till och från vistades i rummet, vilket i någon mån kan ha påverkat respondentens förmåga att 
prata fritt. Intervjuerna berörde i mesta mån deltagarnas erfarenheter från värnplikten, men 
några respondenter hade även fortsatt inom Försvaret efteråt (officershögskolan, 
officerskarriär och/eller utlandstjänstgöring) och även detta berördes då kort, för att få en så 
bred och belysande bild som möjligt av kvinnornas upplevelser.  
 
Analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och genomgick en tematisk analys så som den beskrivs 
av Langemar (2008). Tematisk analys utförs genom att forskaren strukturerar kvalitativa data 
utifrån olika teman – teman som antingen är bestämda i förväg (deduktiv/teoristyrd tematisk 
analys) eller som växer fram från den insamlade informationen (induktiv/empiristyrd tematisk 
analys) (Langemar, 2008). För att inte styra materialet utan låta det tala för sig själv användes 
induktiv tematisk analys, vilket innebär att undersökningens teman inte har varit styrda av 
tidigare forskning eller teoribildning, utan istället har fått växa fram ur data som 
respondenterna har bidragit med. Fokus har varit på att förstå, utforska och exemplifiera, 
snarare än att försöka förklara och bevisa samband – med andra ord, en kvalitativ ansats. 
 
Den tematiska analysen utfördes med hjälp av programmet OpenCode, en svensk 
programvara för kodning av stora mängder text. Det transkriberade textmaterialet lästes 
igenom och nyckelord som var relevanta för frågeställningen markerades. Nyckelorden 
grupperades sedan med hjälp av OpenCode och sorterades under preliminära, övergripande 
begrepp/teman. Därefter lästes intervjuutskrifterna igenom en gång för varje tema och alla 
citat som hörde dit samlades ihop. Under processens gång utvecklades och modifierades de 
teman som växte fram ur materialet, för att till sist utkristalliseras i en slutgiltig definition. 
Under varje tema sammanfattades materialet och belysande exempel användes. Kortare citat 
vävdes in i den löpande texten medan längre citat fick stå i självständiga stycken. Ibland 
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utfördes en minimal modifiering av citaten (exempelvis korrekt grammatik och interpunktion) 
för att göra texten mer läsvänlig, men aldrig så att innebörden eller andemeningen påverkades. 
Det talade språket ser ofta oordnat och kaotiskt ut när det skrivs ner ordagrant, varför smärre 
korrigeringar kan rättfärdigas för att underlätta för läsaren.  
 
Förförståelse 
Varje gång en studie utförs lutar sig forskaren mot sin förförståelse, det vill säga de 
antaganden som finns före påbörjandet av undersökningen. Om studien ska bli kvalitativt god 
måste forskaren göra sina implicita antaganden explicita – det vill säga lyfta fram 
förförståelsen i ljuset och granska den. Det är viktigt att ställa sig kritiska frågor: Vilka 
erfarenheter har jag själv av fenomenet? Vad tror jag mig veta i förväg? Har jag något i min 
historia som kan hjälpa mig att nå ökad förståelse? Har jag något, eller saknar jag något, i min 
historia som kan göra mig självblind…? Om dessa frågor inte ställs är det lätt att bara se det 
som man redan trodde sig veta (Thomsson, 2002). Ingen forskare är förförståelsefri. I varje 
sammanhang har undersökaren med sig sina egna personliga erfarenheter och resurser. Varje 
tolkning sker också i ett sammanhang av kulturella och normativa ramar. Det är därför viktigt 
att uppmärksamma de olika ramarna för tolkningen och att anstränga sig för att inte låta någon 
av dem dominera (Thomsson, 2002). 
 
Jag har själv gjort värnplikten, och under tiden kommit i kontakt med andra värnpliktiga 
kvinnor, främst genom träffar anordnade av Nätverket Kvinnliga Värnpliktiga. När jag tänker 
efter och granskar min egen förförståelse, inser jag att det jag tror mig veta om den kvinnliga 
upplevelsen av att göra militärtjänst, är att den är spretig. Bland de värnpliktiga kvinnor som 
kom till NKV:s träffar fanns det en del som avskydde värnplikten och en del som älskade den. 
Inte så många förhöll sig neutrala – militärtjänstgöringen väckte starka känslor. Jag tyckte 
själv att värnplikten på många sätt var en speciell upplevelse. Dels värnplikten i sig, som var 
som en helt egen värld med egna regler och normer, avskild från resten av samhället. Dels 
upplevelsen att vara en av få kvinnor i en miljö utformad av och för män, med ett så starkt 
fokus på manliga attribut och den manliga könsrollen. Jag upplevde att jag paradoxalt nog 
förväntades vara både kvinnlig (men inte alltför kvinnlig) och manlig (men inte alltför 
manlig). 
 
Utmaningen för min del har därför varit att inte styra mina respondenter under intervjuerna 
utifrån mina egna antaganden, utan att lämna utrymme för upplevelser som skiljer sig 
väsentligt från mina egna. Med andra ord, att inte låta min förförståelse styra resultatet. Två 
sätt att hantera sin förförståelse är dels att läsa litteratur om ämnet, och dels att prata med 
andra personer – forskare och sakkunniga, men också sådana som står helt utanför området 
och inte har någon direkt anknytning till det. Allt som kan ge nya infallsvinklar och leda till 
nya sätt att se på världen är värdefullt (Thomsson, 2002). Av den anledningen har den 
litteratur som finns att tillgå om ämnet, min handledning och diskussioner med vänner och 
bekanta utgjort viktiga bollplank.  
 
Validitetsbegreppet kan ses som ett slags hantverksskicklighet där valideringen beror på 
forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. En forskare 
med ett kritiskt förhållningssätt till sin förförståelse och analys kommer sannolikt att få ett 
resultat med högre validitet än en forskare som inte har det. Själva förfaringssättet är av 
yttersta vikt, så att både frågor och intervjumetod verkligen belyser det som man ämnar belysa 
(Thomsson, 2002). Målet har varit att öka undersökningens interna validitet genom att gå en 
intervjukurs, kritiskt granska och fundera kring förförståelsen, aktivt arbeta för att inte ställa 
ledande frågor och i övrigt försöka att påverka intervjupersonerna så lite som möjligt. 
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Ambitionen har varit att få själva intervjusituationen så neutral och avskild som det bara går, 
för att undvika störande element eller någon som kan tänkas lyssna och därmed påverka 
samtalet.  
 

Resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valet att göra värnplikt 
Anledningen till att respondenterna valde att göra värnplikt varierade. Önskan fanns om en 
framtida karriär inom ett uniformsyrke (polis, officer eller JAS-pilot) och värnplikten sågs 
som ett första steg för att nå det målet: ”Jag hade hört att det var enklare att komma in på 
polishögskolan om man hade gjort värnplikten, så egentligen var det väl därför” berättade en 
respondent. Intresse för träning och friluftsliv var vanligt såväl som vapenintresse. Tanken att 
göra militärtjänst hade funnits sedan en tidig ålder, antingen i form av en mer diffus längtan 
eller av ett tydligt uttalat mål. Som en respondent formulerade sig: ”Det var inget beslut att 
fatta, det var en ren självklarhet!”. Några hade varit på Försvarets sommarläger och/eller gjort 
”mini-lumpen” (en prova-på-kurs för kvinnor som ett led i Försvarets satsning att få fler 
kvinnliga värnpliktiga) och tyckte att det var en positiv upplevelse. De trivdes med upplägget 
där – friluftsliv, fysisk träning och eget ansvar – och ville fortsätta i samma spår.  
 

Jag tror att huvudskälet till att jag bestämde mig för att göra lumpen var att jag gjorde Flygvapnets 
sommarkurs under gymnasietiden. […] Det var en väldigt lärorik händelse, jag kände att det här är 
någonting som jag kanske skulle vilja jobba med och fortsatte med Flygvapnets ledarkurser – som 
var terminskurser med sammankomster på helgerna – och jag bestämde mig då för att jag ville göra 
värnplikten. 

 
Det var svårt att på förhand göra upp en tydlig bild av hur det skulle komma att bli att göra 
värnplikt. Att bli härdad, fysiskt starkare och att lära sig att ta kritik var tankar som fanns före 
inryck. På ett eller annat sätt hade de flesta kommit i kontakt med andra som hade gjort 
värnplikten – familjemedlemmar, pojkvänner eller kompisar – och hade hört både bra och 
dåligt om det. Att få vänner för livet och vara med om intensiva, annorlunda upplevelser 
lockade, samtidigt som det fanns en tjusning i att det framhävdes som så svårt.  
 

De [förväntningar] jag hade var väl det här typiska att det skulle vara fysiskt utmanande, att de skulle stå 
och skrika på mig i korridoren och förhoppningsvis så skulle jag få med mig nånting bra därifrån. Och sen 
att det skulle öppna upp för polishögskolan, det var väl det egentligen. Men jag hade egentligen så sjukt 
dålig koll, så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Så var det, i princip. 

 

 
Ur materialet har följande åtta teman vuxit fram: 
 

- Valet att göra värnplikt 
- Sticka ut och stå i fokus 
- Relationen till andra värnpliktiga kvinnor 
- Leva tätt ihop med män 
- Gruppens betydelse 
- Bemötandet från befäl och andra värnpliktiga 
- Det hårda klimatet 
- Påverkan på individen 
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Som en röd tråd genom berättelserna löpte tanken att värnplikten skulle bli en utmaning: ”Jag 
behövde en utmaning, jag ville göra nåt annorlunda!” sammanfattade en respondent. Att testa 
sina gränser, se vad man klarade av mentalt och fysiskt och att upptäcka hur långt man kunde 
gå var viktiga mål. ”Jag tänkte att det är massor av mediokra killar som har gjort lumpen, 
varför skulle inte jag?” menade en annan respondent. ”Jag tänkte att det kunde vara kul att 
göra nåt annorlunda och få en utmaning, se hur mycket man klarar av. Det var det jag ville 
uppnå” berättade en tredje. Att utmana sig själv var ett mål i sig. 
 

Just att pressa sig själv lite grann, se vad man presterar och klarar av under svåra omständigheter. Jag 
tycker att det känns som att man blir bekväm i väldigt många olika situationer – herre gud, det är ju bara 
småsaker egentligen som man får känna på, bli lite härdad av saker och ting. Och det har jag verkligen 
blivit, man gnäller inte över småsaker lika lätt längre. Man uppskattar det man har, det har jag verkligen 
fått med mig. 

 
Både mentalt och fysiskt. Att ge sig in i en så mansdominerad värld känns rätt tungt, innan man har gjort 
det i alla fall, så jag tänkte att det blir en utmaning. Sen också att vara ute och slita i skogen. Jag har väl 
alltid tänkt det, att om killarna kan försvara vårt land så kan väl tjejerna också det. Jag tror att det är bättre 
att en soldat är motiverad än att det just är en kille. 

 
Några respondenter åkte till mönstringen med inställningen att det fick bli som det blir, och 
gjorde testerna med tanken att bestämma sig efteråt. Att vistas i miljön på Pliktverket och 
göra sitt bästa i testsituationerna kändes inspirerade, och när väl mönstringen var genomförd 
hade samtliga beslutat sig för att rycka in.  
 

Jag tänkte väl att ”äh jag vet inte, men jag kan ju mönstra och känna efter”, så gjorde jag det och kände att 
det kan jag nog göra. Sen blev det så. Det var egentligen inget som var väldigt uttänkt eller planerat långt 
i förväg, utan jag mönstrar och känner efter och så får jag se. 

 
Negativa reaktioner från omgivningen kunde följa på beslutet. Exempelvis hade en 
respondent en pojkvän som helt motsatte sig att hon skulle göra värnplikt: ”Så som han sa 
ordagrant så skulle jag bli en fälthora” berättade hon. Respondenten kände sig tvungen att 
välja mellan sitt förhållande och värnplikten och valde då det förstnämnda. Längtan efter att 
göra värnplikt fanns dock kvar och blev verklighet några år senare, trots att det då fanns en ny 
pojkvän som också var emot det: ”Nej, jag tänker inte lyssna på det en gång till! Nu vill jag 
verkligen – så då gjorde jag det” berättade hon. Värnplikten väckte starka känslor hos 
respondenternas nära och kära. 
 

Där pratade vi med [respondentens mammas sambo] och kom in på det här med lumpen, och då sa 
mamma att ”ja, det är tur att du inte har fortsatt inom det militära för då hade vi blivit evigt osams!”. /…/ 
Mitt intryck innan var väl mest att hon tyckte att det var slöseri med tid att göra idiotgrejor. Innan jag 
ryckte in sa hon att du kommer att få göra helt meningslösa saker, som att gräva ett hål och fylla i det 
igen. Ibland var ju inte uppgifterna på särskilt mycket högre nivå än så. 

 
Omgivningen kunde också reagera positivt och några respondenter blev uppmuntrade av sina 
vänner att mönstra; en respondent fick till exempel ofta höra av sina gymnasiekompisar att 
hon borde göra värnplikt eftersom hon var så fysiskt aktiv.  
 
Sticka ut och stå i fokus 
Att rycka in innebar för respondenterna en omställning till helt nya förutsättningar, från det 
civila till det militära livet. På olika sätt försökte de anpassa sig till den nya situationen som 
värnplikten innebar.  
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Just att det var en väldig omställning – folk sa till en vad du skulle göra, hur du ska klä dig, hur du ska 
göra, hur saker och ting ska gå till. Det visste jag ju sedan innan, men det blev så extremt på nåt vis. Man 
gjorde om samma saker om och om igen. 

 
Efter inryck var respondenterna antingen ensamma kvinnor bland många män, eller del av en 
mindre grupp kvinnor bland en större grupp män (vanligtvis runt 1-3 kvinnor på en pluton 
med cirka 40 män). Männens överväldigande majoritet gjorde att de smälte samman till ett 
kollektiv, en homogen grön massa, och som delar av den större helheten erbjöds de en annan 
sorts anonymitet än kvinnorna. 
 

Som dam eller som tjej i gröna kläder syns du, även om du inte gör nåt själv. Vi var ju faktiskt – av 120 
så var vi nio tjejer, och det har aldrig varit så många nånstans. På min pluton så var vi tre utav 35, så vi 
var ganska många.  

 
Som minoritet sticker man ut lite, de lär sig alla tjejernas namn först till exempel och i en grupp när nån 
ska svara på en fråga är det lättare att välja nån vars namn man kan. Procentuellt tror jag att tjejer fick 
svara på frågor mycket oftare än vad killarna fick. 

 
Uppmärksamheten var en ständig påminnelse om att kvinnorna bröt mot normen. ”Nej, jag 
kände att jag passade inte in. Och hade jag några funderingar och förslag som jag lyfte så 
kände jag bara att de nonchalerades eller ifrågasattes” beskrev en respondent. De kvinnliga 
värnpliktiga hade ögonen på sig och upplevde det som störande.  
 

Då kanske det var befäl och officerare och andra värnpliktiga som uppmärksammade att man var tjej eller 
att de nästan aldrig hade sett en tjej i uniform och man blir verkligen utstirrad, då kände jag liksom att det 
var... Då förstod jag att det var någonting som var annorlunda.  

 
Det var väldigt störande. Därför att jag fick inte lov att... Det kändes som att det duger inte som jag är, jag 
får inte göra mitt jobb utan jag skulle bli utstirrad också och ifrågasatt. Det var inte så mycket negativt, 
men det var mer att det blev en sån stor grej. Det är väl bara att smälta, att både män och kvinnor gör 
värnplikten, utan att det ska kommenteras och stirras! Jag försökte att tänka att ”ja ja, det är väl inte så 
vanligt och de kanske aldrig har sett en tjej i uniform”. Men i de situationerna blev det verkligen påtagligt 
att jag inte passade in kändes det som ibland. 

 
Som minoritet fick kvinnorna anpassa sig till majoriteten och de kämpade för att smälta in. 
”Jag kände att nu måste jag anpassa mig för nu är man minoriteten här” förklarade en 
respondent. Det var viktigt att anstränga sig mer än männen under övningar och träning, för 
som kvinna stod de redan i fokus och ville inte få mer oönskad uppmärksamhet på grund av 
låga resultat. ”Det räckte gott och väl att vara tjej och försöka få folk att lyssna på en som det 
var” menade en respondent. 

 
På något sätt tycker jag att man pratar väldigt mycket om hur viktigt det är att det är en bredd [bland de 
värnpliktiga], men jag upplever ändå att som kvinna har du det svårare, därför att du duger inte, och att 
du dagligen på något sätt ska bevisa dig själv. Jag tycker att det är väldigt jobbigt att jobba i 
en sån organisation, och i extrema fall handlar det om att du inte kommer att bli tagen på allvar, din 
kompetens är underordnad ditt kön, och klarar du de fysiska kraven så är det inte bra nog ändå för du var 
precis på gränsen. 

 
Det fanns ingen önskan om att bli särbehandlad eller få lättare uppgifter. Något sådant 
upplevdes som otänkbart, och respondenterna tog bestämt avstånd ifrån det. De var redan från 
början inställda på att anpassa sig till och bemästra de villkor som rådde inom det militära.  
 

Jag kände att jag ville inte gå dit och sitta och höra en massa tjejer gnälla över saker, för vi har ju valt det 
här själva. Och jag tänkte lite såhär – det kanske låter jättedumt, men är vi en minoritet så måste vi 
anpassa oss. Vi gör det här på samma premisser allihop. Jag skulle aldrig tåla att du gör fem 
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armhävningar, de andra gör tio, jag skulle aldrig tolerera det. Jag gör samma sak som killarna, det var det 
jag var inställd på. 

 
Respondenterna kom från det civila livet till den mansdominerade miljön inom 
Försvarsmakten, och upplevde att det var en miljö som var skapad av och för män. ”Jag bytte 
pluton efter halva utbildningen, och den första plutonen hade ett väldigt manligt ledarskap. 
Jag brukar inte göra den skillnaden, men de uppmuntrade maskulinitet väldigt mycket” 
berättade en respondent. Att vara värnpliktig kvinna kändes som att komma in och störa den 
kultur som rådde.  
 

Jo att det är väldigt mansdominerat, det är väldigt förlegat. Ofta tycker jag att de som blir befäl – nu 
kanske man har fördomar också – men de kanske inte har läshuvuden utan behöver hävda sig på andra 
sätt, så det blir mycket machokultur över det. Jag kan tänka mig att man som tjej stör den där 
machokulturen lite när man rycker in. Det kanske inte blir lika coolt för dem som har gjort lumpen att ha 
gjort lumpen eftersom det var en tjej med, för då kan det inte ha varit så coolt. 

 
Före inryck fanns det en medvetenhet om att man som kvinna skulle komma att utgöra en av 
ytterst få kvinnor inom Försvaret. Detta var något som respondenterna mentalt försökte att 
ställa in sig på i förväg. Upplevelsen blev därför att det snarast var männen som blev 
överraskade av kvinnornas närvaro. ”De blev förvånade. I början var det en del som blev 
förvånade över att ja, ’vad gör tjejer här, kan tjejer göra lumpen?’ och så. Men sen efter ett tag 
så var det inte en så stor grej” sammanfattade en respondent. 
 
Relationen till andra värnpliktiga kvinnor 
Vanligtvis träffade regementets kvinnor sällan varandra eftersom de var utspridda på olika 
plutoner, och de gånger som de träffades var det för det mesta på möten och träffar 
arrangerade av det nationella Nätverket Kvinnliga Värnpliktiga. Introduktionsmötet var 
obligatoriskt medan efterföljande möten var frivilliga. Några respondenter var positivt 
inställda till NKV och tyckte att det kändes skönt att ibland få prata med andra kvinnor i 
samma situation, medan några respondenter kände sig mer skeptiska till nätverksträffarna. 
NKV-mötena uppfattades då som överflödiga och onödiga, eller så blev de en extragrej som 
gjorde att kvinnorna stack ut ännu mer, vilket stack i ögonen på killarna.  
 

Det var väldigt svårt, för just där och då så blev det en extragrej: ”Varför ska alla tjejer träffas 
tillsammans just nu, och varför ska det vara så speciellt?!”. Man är inte riktigt mottaglig när man är 19-20 
år. Det var ju mest killarna som [undrade]; ”varför ska tjejerna…?”. Då blir det en extragrej till som gör 
att man syns. Man är inte bara tjej, utan nu ska man träffas här också tillsammans nån gång och hej och 
hå. 

 
De [NKV-träffarna] var nog absolut inte dåligt, men jag kan inte direkt säga att de tillförde det här eller 
det här. Men jag vill nog ändå minnas att det kunde vara skönt att sitta med bara tjejer och bara snacka 
lite ibland, men inte på något sätt avgörande eller med någon superdrastisk effekt. 
 
Jag hade den inställningen när man gick på NKV-mötena att det är jättebra att de finns, men när de 
skickade iväg mig dit tänkte jag att ”jaja, det är väl ett sånt där feministmöte, jag tycker inte att det är så 
roligt att behöva gå” – lite så kändes det. Jag gjorde det mest för att det var ett bra forum för 
utrustningsfrågor. 

 
Tre av de intervjuade var aktiva medlemmar som också hade utsetts till NKV-representanter. 
Att vara NKV-representant kunde försätta den värnpliktiga kvinnan i en speciell sits, eftersom 
det ledde till en avvägning mellan att försöka stötta kvinnor som hade det svårt och samtidigt 
hålla sig väl med männen runt omkring.  
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Jag var NVK-ansvarig på kompaniet, och jag trivdes ju med min pluton och kom överens med många av 
de tuffa killarna också, och det var väldigt svårt då att försöka behålla någon form av… alltså att klara sig 
själv och samtidigt stötta tjejen. Det gjorde jag ju, men det var svårt. 

 
Respondenterna berättade om kvinnor som hade det väldigt tufft under värnplikten men som 
ändå valde att inte gå på några NKV-möten, eftersom det skulle ha gjort dem ännu mer 
utsatta. Det som skulle utgöra ett skyddsnät om problem uppstod kunde alltså inte alltid 
utnyttjas av dem som behövde det mest, samtidigt som de som ändå valde att gå på 
nätverksträffarna kunde få ännu mer problem på grund av sitt deltagande. 
 

Något jag har tänkt på efteråt är att det kanske inte var något sammanträffande att vi andra tjejer från 
kompaniet ändå träffades, medan de [som hade det svårt] vägrade att gå på NVK-möten. […] Jag tror att 
det var för att det var så otroligt stark gruppkänsla inom den plutonen och de ansåg att det var skit, och då 
var det väldigt svårt för tjejerna att gå iväg. Om alla tycker att det är skit vill ju inte jag utmärka mig 
genom att gå dit. 

 
Flera av respondenterna blev nära vän med någon av de andra kvinnorna och höll kontakten 
efter värnpliktens slut, medan resten av de värnpliktiga kvinnorna på samma regemente 
förblev ytliga bekanta. Relationen till de andra kunde initialt vara god men efterhand 
försämras, då kvinnorna ofta blev hopparade utifrån sitt kön på olika övningar, och det 
påtvingade nära samarbetet utgjorde en påfrestning på relationen. Vissa respondenter hade 
alltid föredragit att umgås med killar, och då blev det inte lika viktigt att söka kontakt med de 
andra kvinnorna. ”Ja men jag har alltid tyckt att det har varit bättre att vara med killar för det 
är mindre skitsnack där och det är ärligt från första början” menade en respondent. 
 

Nånting som jag tyckte var väldigt tråkigt också var att många gånger hamnade vi i samma par vi tjejer. I 
en grupp på tio pers har vi två tjejer, så ”ja men ni kan ju paras ihop då, det blir ju bra, ni klarar ju av 
varandra!”. […] Som personer klarade vi inte av varandra, och när vi blev tvungna många gånger att 
jobba ihop så funkade det inte. 

 
Många respondenter upplevde att det fanns en konkurrens i förhållande till de andra 
kvinnorna. Såhär förklarade en respondent det: ”Jag försöker tänka att vi alla som var där var 
väldigt envisa, vi var väldigt starka tjejer, så när vi skulle paras ihop gick det liksom inte. Det 
var som att vi konkurrerade.” Det uppstod lätt en sorts tävlan kvinnorna emellan. Merparten 
av respondenterna hade enbart manliga befäl, medan ett fåtal även hade något enstaka befäl av 
kvinnligt kön. Att ha kvinnliga befäl kunde både upplevas som bra och dåligt. Positivt var att 
de visade mer förståelse inför de värnpliktiga kvinnornas upplevelser och behov, men negativ 
var att de kunde känna sig hotade av kvinnliga värnpliktiga.  
 

Min kurschef var tjej, hon var major, så hon borde absolut inte ha känt sig hotad av mig, men ibland 
händer det i Försvarsmakten att vi kvinnor inte trivs med varandra och dessutom ser varandra som ett hot. 

 
Det har jag tänkt i efterhand, att det hade nog varit skillnad om det bara hade varit killar eller bara 
manliga befäl. Det gjorde säkert stor skillnad att vi hade en kvinnlig plutonchef. […] Hon hade ju ändå ett 
särskilt tänk, som när man gick och kissade i skogen till exempel. Som tjej har man naturligtvis en annan 
förståelse för andra tjejer. Så det spelade säkert en viss roll och underlättade säkert. 

 
Leva tätt ihop med män 
Respondenterna erfor att det var en speciell upplevelse att som kvinna leva tätt ihop med en 
massa män, med allt vad det innebar; att gemensamt byta om, duscha tillsammans och så 
vidare. I situationer där män och kvinnor i det civila livet vanligtvis är strikt åtskilda är de i 
det militära livet tätt sammanblandade. Detta gjorde respondenterna intensivt medvetna om att 
de var kvinnor och att de bröt av från den manliga normen, och de uppmärksammades på att 
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miljön var anpassad efter det motsatta könet. Ett exempel på detta gällde att gå på toaletten 
ute i fält. Till skillnad från männen behövde kvinnorna gå iväg och krångla sig ur all 
utrustning varför det tog längre tid, och de traditionella 30-sekunderskisspauserna var för 
korta; ”[…] till exempel när man får 30 sekunders rast för att kissa får man säga att vänta lite, 
jag hinner faktiskt inte ens ta av mig kläderna på 30 sekunder!” förklarade en respondent.  
 

Vissa saker tar ju längre tid, som att gå och kissa i en två meters snödriva, det tar ju längre tid, men då får 
man säga till att det går inte det här på två minuter utan det tar tre minuter! 

 
På vissa plutoner fanns det inte draperier i duschrummen, medan det på andra plutoner fanns 
duschdraperier eller till och med låsbara bås. Det upplevdes som obehagligt att behöva duscha 
tillsammans, men trösten var att även männen tyckte att det var påfrestande. Respondenterna 
själva hade inställningen att de inte ville särbehandlas, och anpassade sig till situationen hellre 
än att klaga. Det bästa var att försöka gilla läget, eftersom ingen ville uppfattas som gnällig. 
 

Duscharna… Det var någon dusch som hade duschdraperi, men jag är inte säker på att alla hade det. Men 
jag menar, killarna vände sig också inåt för de tyckte nog att det var lika jobbigt att duscha när där fanns 
tjejer som vi tyckte när där fanns killar. Som tjej var man så inställd på det också, att det kommer att vara 
killar överallt. 

 
Det känns inte helt modernt. Bara en sån sak att man inte har skilda omklädningsrum för tjejer och killar 
– vilken arbetsplats har det, vem hade tolererat det? Då tyckte jag att ”äh fan, kommer man hit som tjej 
får man rätta in sig i ledet och stå ut med sånt!”, det var min åsikt då, att ska man gnälla ska man inte vara 
här som tjej. Men nu efteråt tycker jag att det är självklart att man ska ha skilda omklädningsrum – okej 
om det inte funkar ute i fält, men det är ju en arbetsplats som alla andra.  

 
Ytterligare en speciell situation som kvinnorna behövde anpassa sig till var fältduschen; att 
duscha under tiden man befann sig ute i skog och mark. En respondent beskriver hur hon var 
med om en fältdusch för kvinnor, där klockslaget för duschen hade spridits på hela bataljonen 
vilket ledde till att männen kom för att titta på. Respondenten tyckte först att det var ”rätt 
sjukt”, men sedan tog anpassningsförmågan över och i efterhand anmärkte hon att hon trots 
allt klarade av det bra. 
 

Fältdusch, då kände man sig extremt tjejig. Jag vet inte om du har varit med om en fältdusch? Då har man 
en tid – ”nu är det fältdusch för tjejer!” – och det vet ju hela bataljonen om. Vi stod ute på ett flygfält, fri 
sikt åt flera hundra meter, och så står man där helt naken med en schampoflaska i handen och alla går 
förbi och tittar. Jag tyckte att det var rätt sjukt! Före jag kom dit tänkte jag ”hur fan ska det här gå, jag kan 
ju inte stå där naken?!”. Men sen när jag väl hade gjort det märkte jag att jo, det gick ju bra. Men det var 
väldigt konstigt. 

 
Att under värnplikten upplösa gränserna mellan de fysiska kropparna, gränser som i samhället 
i övrigt är tydligt dragna och strikt upprätthållna, var något som respondenterna reagerade på. 
Det uppmärksammade dem på den egna kroppen och könet, och förstärkte upplevelsen av att 
vara en minoritet gentemot den manliga majoriteten. Även männen kunde uppleva 
gränsöverskridandet som svårt, och bli väldigt generade när det till exempel gällde att byta om 
tillsammans. Generellt sett lade sig sådana reaktioner ju mer tiden gick och efterhand kändes 
det mer naturligt, för att till slut bli en del av vardagen.    
 

Så det var bara att lära sig att byta om så att inte... För det var ofta grabbarna som tyckte att det var 
pinsamt att man skulle byta om bland dem. Att man kunde få se en naken tjej det blir bara jobbigt, inte 
”åh en naken tjej!” utan det var verkligen så där ”fan vad jobbigt!”, och då fick man ju lära sig att – ja 
men hur man än skulle ta på sig kläderna så att grabbarna inte skulle känna sig så där stötta av det. 
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Utrustningen var anpassad för manliga värnpliktiga vilket försvårade många aktiviteter, såsom 
fysisk träning, skjutövningar och toalettbesök. Utrustningen var inte gjord för att passa en 
kvinnokropp, som generellt har bredare höfter och smalare axlar än en manskropp. Kolven på 
vapnet var för lång och kroppsskyddet för stort över axlarna. Många kvinnor hade problem 
med vapnet och nådde inte fram till avtryckaren. Gummistövlar var flera storlekar för stora 
och hjälmar åkte ner i pannan. ”Man fick förlika sig med det och sen fick man anpassa sig”, 
berättade en respondent som beskrev hur hon stoppade tidningspapper i stövlarna, vek upp 
uniformsärmarna och sydde in stridsvästen för bättre passform. Före inryck fanns det en 
förväntan om att det skulle kunna vara en fördel att vara liten och smidig, men någon sådan 
fördel märktes inte under värnplikten, då all tung utrustning istället ledde till känslan av 
klumpighet.  
 

Man har samma utrustning och vapnet är lika tungt oavsett om du väger 60 kg eller 80 kg. Jag menar, 
killarna har ju fysiska fördelar av att vara längre och starkare. När man hade fått på sig stridsväst och 
hade vattenflaskor överallt – i den stridsvästen hade man fickor runt om, så inte nog med att man inte är 
lång utan plötsligt är man dubbelt så bred som man brukar… Då kände man sig jätteklumpig och alltid 
när man skulle röra sig blev det jobbigt tyckte jag.  
 
Utrustningen som vi bar när vi var ute i fält, den väger ju – vad kan den väga? Med stridsväst och full 
packning är du uppe i kanske 20 kilo. Det är ju samma för alla, oavsett storlek, så är man en kille som är 
1,90 och jag som är 1,65 så blir det ändå skillnad. Det var väl mycket så att man fick hävda sig, tänker 
jag. 

 
Männen hade en fysisk fördel eftersom de generellt var längre och starkare än kvinnorna. Att 
marschera i takt med manliga värnpliktiga var problematiskt, då de tog längre steg och 
kvinnorna fick småspringa för att hänga med. Hur pass förberedd och vältränad kroppen var 
vid inryck spelade därför stor roll. Ibland klarade kvinnorna mer än männen, hade större 
uthållighet och orkade mer psykiskt. Att klara av den fysiska utmaningen när andra runt 
omkring bröt ihop var då en häftig känsla.  
 

Det är väl det första, när man verkligen ser att kroppen håller och att man orkar. Folk går ner sig, det är 
bara misär, det regnar och man blir blöt, men man kommer igenom det hela och man orkar. Folk bryter 
till höger och vänster och man tänker ”vad håller de på med, bit ihop – du bryter ihop över lite skoskav 
men det spelar ju ingen roll, ryck upp dig!”. Det är väl egentligen det som jag kommer ihåg starkast, som 
absolut det roligaste. 

 
Gruppens betydelse 
Varje pluton var indelad i mindre grupper, som kom att utgöra de arbetslag inom vilka de 
värnpliktiga arbetade, bodde, sov och tillbringade största delen av sin tid. Under värnplikten 
hade dessa grupper en central betydelse. Förhållandet till gruppen stod i fokus och påverkade 
starkt hur militärtjänsten upplevdes. Gruppen kunde antingen underlätta eller försvåra, och 
blev en arena för såväl grupptryck, konflikter och rollsökande som en trygg hamn med 
gemenskap och samhörighet.  
 

De här mönstren, alltså rollsökningen och konflikterna och hur man jobbar och vad som händer sen – från 
att man är en samling människor som ska lära känna varandra till att man faktiskt börjar lösa uppgifter 
tillsammans. Och det är då mitt emellan tonåren och vuxenåldern också, så det är inte alltid så lätt. Men 
det kändes som att det var en väldigt bra utbildning för min del i alla fall. 

 
Om det var skön stämning i plutonen och kvinnorna accepterades som en naturlig del av 
gruppen blev ofta upplevelsen av värnplikten väldigt positiv. Kamratskap och vänskapsband 
frodades och svårigheter blev lättare att uthärda med stöd från andra. Att lösa uppgifter och 
arbeta tätt ihop svetsade samman individerna och många upplevde ett skifte i tänkandet, där 
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de gick från att tänka i termer av vad som var bäst för dem som individer till att tänka på vad 
som var bäst för gruppen.  
 

Från att gå i skolan, där allting bara handlar om dig själv – vad blir bäst för mig, just nu, och hur ska jag 
göra för att jag ska lyckas? – men sen i militären är inte individen viktig, utan det är gruppen. Från 
gruppen så är det plutonen, plutonen som ska lyckas, och sen blir det ännu större. 

 
Inom gruppen blev man tätt sammansvetsade och kom varandra nära. Samarbetsförmågan 
utvecklades. En positiv erfarenhet som många fick med sig från värnplikten var att de hade 
lärt sig att samarbeta med många olika människor som de annars inte självmant skulle ha valt 
att bo och arbeta tillsammans med.  
 

Det är nåt av det viktigaste jag har tagit med mig: gruppkänslan. Även om jag fortfarande tycker om att 
göra saker på mitt sätt så har jag ändå lärt mig hur viktigt det är med en fungerande grupp. Jag vet inte 
vad som är bäst om man tänker att individen är starkast, men sen i militären ska man bara tänka grupp 
hela tiden. Det lärde man sig då. Men sen är det en svår balansgång när man kommer ut i det civila igen, 
där det är så mycket kring ens egen framtid – vad du ska göra, dina val, ditt jobb. Du har bara dig själv att 
tänka på. Jag saknar militären på det sättet. Just det här med gruppen, det blir mycket roligare då.  
 
Som sagt, min grupp var helt fantastisk. Hade jag hamnat i en annan grupp hade jag nog hoppat av tror 
jag, för det är så himla otroligt tråkig stämning. Eftersom man umgås hela tiden och bor ihop dygnet runt 
påverkar det en otroligt mycket. 

 
Att däremot hamna i en problematisk grupp påverkade upplevelsen av värnplikten till det 
negativa, och den destruktiva dynamik som då uppstod var svår att vända, trots inblandning 
av befäl och gruppsamtal om problemen. Gruppen blev snarast en belastning än en tillgång, 
och de kvinnor som inte accepterades av gruppen fick det väldigt svårt. De psykosociala 
konsekvenserna av utanförskapet var omfattande, och det var påfrestande att ensam försöka 
stå emot en hel grupp. Klassiska härskartekniker användes, såsom förlöjligande och 
undanhållande av information. Den utsatte kunde antingen bita ihop och fly undan, eller ta 
konflikterna och stå på sig, med risk för att förlora gruppens gillande. ”Hade jag till exempel 
sagt att ’jag tycker inte det är okej att du skämtar om våldtäkt på det sättet’ hade jag blivit mer 
av ett hot” berättade en respondent, som därför valde ett mindre konfrontativt förhållningssätt. 
 
De normer som bildades i gruppen var svåra att bryta mot, och de som bröt mot dem 
bestraffades av gruppens övriga medlemmar. I vissa grupper bildades ett positivt grupptryck, 
med normen att man alltid måste hjälpa varandra. I andra grupper uppstod destruktiva 
grupptryck, där till exempel ”veckans mobboffer” utsågs, och gruppmedlemmarna hakade på 
av rädsla för att själva bli utsatta. Individerna smälte samman till ett kollektiv och om någon 
inte var populär blev det lättare för de andra att helt enkelt undvika honom eller henne. ”Det 
är alltså som på mellanstadiet med grupptryck och hur man utser mobboffer och vad som blir 
normalt och att folk inte… Ifall man säger ifrån blir man själv påhoppad” berättade en 
respondent. De respondenter som själva ledde sina grupper i egenskap av 
gruppchef/plutonchef kunde få problem med att få gruppen att lyda eller att acceptera dem 
som ledare. ”De ifrågasatte mig väldigt mycket ibland” sammanfattade en respondent. 
 

Där kom ju vi in som utomstående och skulle styra och ställa så det blev helt annorlunda, och speciellt jag 
blev aldrig en del av gruppen på samma sätt. De accepterade nog aldrig mig som befäl tror jag. Inte 
riktigt. 
 
Dels att de ifrågasatte vad jag sa eller att de ifrågasatte mina beslut. ”Men vi vill inte göra det här! Varför 
måste jag göra så här?!” och så vidare och så vidare. Den andra kb-eleven, som gick i samma grupp som 
jag, vet jag tyckte att jag var lite rörig och obeslutsam. Jag fick höra via omvägar att han snackade skit om 
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mig till soldaterna. Han ville vara kompis med soldaterna, så då blev det att han satt och gnällde och 
klagade över det. 

 
Det var nödvändigt att försöka hitta sin egen roll i gruppen, för om det lyckades var det lättare 
att bli en accepterad del av gruppen. Om rollen avvek för mycket från den egna 
personligheten, kändes jagfrämmande eller hade negativa konnotationer blev det i längden 
betungande. Vissa upplevde att de inte kunde vara sig själva under värnplikten, utan hela 
tiden tvingades att låtsas vara oberörda och tuffa eller kanske ta en överdrivet moderlig och 
överseende roll. Ofta gick det rykten om någon annan kvinna på regementet som hade fått 
rollen som ”hora”, vilket medförde allt från bristande respekt till rena trakasserier. En roll 
som ”bitch” hade fördelen att de personliga gränserna respekterades och man vågade ta 
konflikter, medan en roll som ”hönsmamma” uppskattades mer i gruppen och ökade känslan 
av samhörighet.  

 
Jag hade nog väldigt svårt att hitta en roll i gruppen och i hur jag skulle vara överhuvudtaget gentemot 
andra människor under hela min värnplikt. Jag kände inte att jag kunde vara den jag egentligen var – man 
skulle hela tiden vara lite hårdare och tuffare helt enkelt.  
 
Jag märkte att många av tjejerna tog på sig hönsmammarollen, för många av oss var nåt år äldre och hade 
mycket mer livserfarenhet än killarna hade, så det blev väl så lite naturligt. 
 
Jag brukar ta en medlarroll och bli medlare eller bitchen som säger att ”nu räcker det!”. Det var oftast inte 
jag som var den som var huvudförbannad och väsnades, men när det väl går för långt så bara ”nä, nu 
räcker det!”. 

 
Bemötandet från befäl och andra värnpliktiga 
På en nivå upplevdes bemötandet överlag som gott från såväl befälen som andra värnpliktiga. 
På direkta frågor om hur de upplevde sin situation svarade samtliga respondenter att de inte 
hade utsatts för vare sig sexuella trakasserier eller diskriminering. Befälen gjorde inte någon 
åtskillnad mellan män och kvinnor utan strävade efter att behandla alla lika. ”Jag upplevde 
inte att jag blev bemött annorlunda än mina manliga kollegor” förklarade en respondent. 
Befälen var initialt måna om att ta de kvinnliga värnpliktiga åt sidan för att fråga om de 
upplevde några problem, och slå fast att de i så fall alltid kunde vända sig till befälen, 
eftersom dåligt uppförande inte skulle tolereras.  
 

Jag blev inte bemött olika, inte som jag kan se, absolut inte. Det var väldigt mycket att man var en i 
gänget, både utifrån de andra värnpliktiga och kompisarna i plutonen till befälen. Man kände inte att ”åh, 
här står jag och är ensam tjej” utan ”här står vi och det här är min pluton”. 

 
På vissa plutoner uppmuntrades föreställningen om ”den könsneutrala soldaten” – befälen 
uppmanade sina värnpliktiga att inte göra någon skillnad på män och kvinnor eftersom de alla 
var soldater. ”Det är som nån har sagt att det finns inga tjejer och killar, ni är soldater” 
förklarade en respondent. Denna inställning uppskattades av de kvinnliga värnpliktiga, och de 
som befann sig på plutoner där detta begrepp införlivades i det allmänna medvetandet trivdes 
generellt sett bättre. Som en respondent sammanfattade det: ”På nåt sätt var man hela tiden en 
soldat, även inför de andra grabbarna, man var inte en tjej. Det var nästan så man ville ha det, 
man ville vara könsneutral.” Ibland förmedlades budskapet att det var positivt att ha med 
kvinnor i plutonen, eftersom det fanns en föreställning om att det skulle balansera 
grabbigheten och höja nivån på språkbruket.  
 

Men det som gjorde allting så enkelt också var ju att befälen sa till oss ganska tidigt att det finns tjejer i 
den här plutonen och man ska inte se dem som tjejer, och ni ska inte bli sedda som killar heller utan här är 
ni soldater och vi ser inte utöver det, utan så är det. 
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Vad man har hört är att skämten kan ligga på en väldigt låg nivå och att killarna kan sjunka väldigt lågt 
ibland och bli fruktansvärt barnsliga med skämt och såna saker, och det sägs väl generellt att tjejer trubbar 
av det här så att det inte sjunker riktigt så lågt och dämpar det lite grann. Det har jag hört någonstans att 
någon har sagt att det faktiskt är ganska skönt egentligen. 

 
På en annan nivå fungerade samspelet med befäl och övriga värnpliktiga inte lika 
problemfritt, och respondenterna berättade efterhand att de kände sig ifrågasatta och 
motarbetade, eller tvungna att bevisa sig och prestera mer än männen för att duga. En 
respondent sammanfattade det så här: ”Jag upplever ändå att som kvinna har du det svårare, 
därför att du duger inte, och att du dagligen på något sätt ska bevisa dig själv.” Att bli bemött 
på sådana sätt var både påfrestande och nedslående. När väl problem uppstod var befälen 
dåliga på att hantera det och ge stöd. ”Jag hade det väldigt jobbigt där ett tag, just när jag 
kände att de inte lyssnade och inte hjälpte mig” berättade en respondent. Budskapet som 
förmedlades var att om problem uppstod fick individen försöka att anpassa sig, för inget blev 
bättre av att klaga. ”Vi fick inte stöd utifrån utan antingen fick vi försöka få hjälp av varandra 
och det gick ju inte som sagt, eller så fick vi klara oss själva” menade en respondent. 
 

Jag känner att det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar, att inte bli tagen på allvar, att bli ifrågasatt och 
att vara väldigt få kvinnor i en sån här sluten gemenskap, det kan bli ganska påfrestande. Allt som jag gör 
och säger ifrågasätts. 

 
Jag upplever att under den tiden där så, visst, jag tror att befälen och instruktörerna upplever nog att ”ja 
men du fick hjälp och du fick extra hjälp”, men jag upplever ändå att i grund och botten så har budskapet 
från dem varit att skyll dig själv, det är ditt fel, även om de inte sa det rakt ut. Jag försökte vid ett par 
tillfällen – jag försökte verkligen – att förklara att jag kände att jag inte passade in. Jag kände att när jag 
lyfte saker så blev jag nonchalerad, och jag upplevde det som att budskapet var att man får skylla sig själv 
och jag tycker att det lite genomsyrar hela Försvarsmakten. Passar du inte in så får du skylla sig själv. 

 
Respondenterna upplevde att det fanns en bild av hur man skulle vara som kvinna inom 
Försvaret. Viktigast var att vara fysiskt stark och kunna mäta sig med männen. Hellre 
fyrkantig och hård än för akademisk. Kvinnorna fick beröm för att uppträda som sina manliga 
kollegor, och mätbara värden stod högt i kurs, som att springa snabbt och lyfta tungt. Det var 
viktigt att hänga med i jargongen, svära och uttrycka sig barskt och självsäkert. Att bete sig 
otrevligt accepterades så länge som man uppfattades som hård och säker på sin sak.  
 

En del kvinnor jag har mött har ändrat sitt sätt att uttrycka sig och har ändrat sitt sätt att röra sig fysiskt 
för att någonstans så finns en förhoppning, en förväntning att det här är vad jag behöver göra för att passa 
in. […] Jag tror att skulle jag passa in i Försvarsmakten idag, då måste jag ge avkall på min personlighet 
och min integritet. Och det är en sak som jag upplever, att som kvinna och officer så förväntas du vara på 
ett visst sätt, och det är nog någonting som man har blivit formad av och att man skall leva upp till 
någonting. 

 
Jag tror att som kvinna så är det så att man får delta på männens villkor och jag tror att det är det som har 
format förväntningarna. […] Om du har gjort värnplikten som tjej så får man ju beröm för man är som 
killarna, och man får beröm för att man inte är så tjejig och att du liknar oss.  

 
Just det här hårda, dystra, ”säg inte vad du tänker utan följ med och spela med”, utan att bryta mot några 
regler. Du får inte vara för högljudd för då sticker du ut både som kvinna och som värnpliktig. Jag 
kommer ihåg att jag var lite låg precis innan muck och tänkte ”fan vad det här året har tagit mycket 
energi!”. 

 
Det var svårt att få en bra relation till befälen, då de ofta framstod som hårda och rentav 
omänskliga. Försvarsmakten är hierarkiskt uppdelad och därför var klyftan stor mellan befäl 
och underordnade. Ibland försökte befälen styra genom att ingjuta skräck i sina värnpliktiga. 
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Som en respondent påpekade: ”Med vissa befäl fick man ibland känslan att de ville hämnas 
för att de hade haft en hemsk värnplikt själva.” Före inryck var det svårt att mentalt förbereda 
sig på vad som komma skulle, och hur det verkligen skulle bli att göra värnplikt. ”Man visste 
ju att de skulle vara hårda mot en, men jag trodde inte att de skulle vara så jäkla hårda som de 
var!” upplevde en annan respondent. 
 

Just det här att man blir väldigt utskälld, och det vill man ju inte bli. I början av lumpen ser man knappt 
befälen som människor. Det inser man sen efter ett tag, att de bara spelar en roll och de tycker att det är 
lite roligt. Man tar det inte så seriöst längre, men i början är man bara rädd. 

 
Befälen tyckte jag ofta rätt illa om, och det gör jag fortfarande. Det är väl en av anledningarna till att jag 
har lite av en hat-kärlek till det militära. Jag saknar det på många sätt men befälen tycker jag på många 
sätt är rätt sviniga. 
 
Då måste [befälen] sätta lite skräck i de värnpliktiga, annars är det svårt att motivera dem. Jag tror att 
skräcken har en stor motivationsfaktor, men det går absolut ut över andra saker. Jag ser syftet med det 
men jag tycker inte om det. 

 
Det hårda klimatet 
Försvarsmakten upplevdes som en egen värld avskild från resten av samhället, där andra 
normer och regler gällde än i övriga Sverige. ”Försvarsmakten är en väldigt homogen och 
skyddad verksamhet, och på något sätt verkar det som att världen omkring har undgått 
Försvarsmakten” sammanfattade en respondent. När uniformen togs på kändes det som att 
stiga in i en parallell värld som påminde om boken Flugornas herre av William Golding 
(1954). När de strandsatta barnen i boken målar sig i ansiktet försvinner alla sociala regler och 
normer, och det upplevdes likadant när man tog på sig de gröna kläderna. Det var en slående 
upplevelse att se vanliga, hyggliga killar ta på sig uniformen och plötsligt bete sig helt 
annorlunda än de gjorde utanför den militära kontexten. På tu man hand kunde männen visa 
sina mjuka sidor, men i gruppsammanhang var det tabu.  
  

Alla sociala regler försvinner. Så som de betedde sig skulle de aldrig göra hemma, utan där försvinner alla 
sociala regler och ingenting är fel och ingenting är rätt och ingen ställs till svars för någonting. Det finns 
ingen koppling till verkligheten. Det blir en bubbla där man hetsar varandra och det bara byggs upp och 
blir värre och värre. Precis som i Flugornas herre. Man har ingen koppling till verkligheten och förstår 
inte vad det är man gör. 
 
Jag hade en viss bild fram till dess att jag ryckte in, men sen var det som att man går in i en annan värld 
som är helt frikopplad från övriga världen, och allt som man tidigare hade tänkt försvann. För mig var det 
verkligen så att det kändes som en helt annan värld. 
 
Jag kände att jag faktiskt vågade ifrågasätta lite saker också. Men det föll inte i god jord där alls, det 
gjorde det inte. Jag upplevde att där träffade jag en väldigt homogen del av Försvarsmakten som inte ville 
ta till sig intryck utifrån. 

 
Som kvinna var det viktigt att utveckla strategier för att slippa drabbas av ryktesspridning. 
Strategierna handlade om att aldrig bli för full och att inte inleda förhållanden med andra 
värnpliktiga. Ofta florerade sexuella rykten om andra kvinnor på regementet, och en av 
respondenterna blev själv varse att hon hade tilldelats ett öknamn; ”strypsex-Anna” (fingerat 
namn). Jargongen var ofta rå och sexualiteten stod i fokus. Ett sätt för kvinnorna att förhålla 
sig till detta var att inte ta åt sig utan istället bräcka de andra med ännu råare skämt. Det 
uppskattades av övriga värnpliktiga och ledde till en hög ställning i gruppen. Att som kvinna 
snusa och röka höjde också den egna statusen. Ett annat sätt att lösa situationen var att 
avlägsna sig och låta männen vara ifred.  
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Det är just det här att man har kontroll på sig själv hela tiden. Man tänker mycket på att man är själv där – 
”jaha, nu ligger de och tittar på porrfilm i vårt logement, fine, låt dem göra det, men jag behöver inte vara 
här för det känns som att det stör”, att man går ut då. Det känns som att man är lite i vägen för att man är 
tjej, bara för att man är tjej – att man stör deras killgäng, deras grej. 

 
Det var mest en rolig grej. Om de sa nåt könsord eller liknande var det rätt kul att komma och säga nåt 
ännu värre. Alla blev glada. På samma sätt som det var sjukt vilken stämningshöjare det kunde vara om 
jag snusade – oh så roligt de tyckte att det var! 
 
Man märkte ju rätt fort jargongen, det här lite grövre som killar kan ha, men man hängde ju med i det på 
nåt vis. Så länge det inte är riktat mot mig! Jag menar, jag kan också vara ganska ful i munnen så det var 
aldrig nåt problem med det, absolut inte. 
 
Jag hade lite grov jargong muntligt så jag kan svära, jag kan ta skämt som är sexuellt anspelande 
och sånt och det gjorde väl att jag inte hade problem med det även om det förekom. Ibland så var det lite 
över gränsen men det var inget problem för mig personligen får jag väl ändå säga. 

 
Kollektiv bestraffning och trakasserier förekom ibland, men brukade ursäktas med att det 
skedde med glimten i ögat. De kvinnor som kunde se en mening i det som skedde och på 
något sätt kunde försvara det, exempelvis som nödvändiga initieringsriter eller busiga 
pojkstreck, kunde bättre förlika sig och finna sig till rätta. Att inte ensam bli utpekad utan 
istället känna att hela gruppen var utsatt för något gemensamt underlättade anpassningen. När 
det blev för mycket försökte såväl kvinnorna som andra värnpliktiga i början att säga ifrån, 
men efterhand orkade man inte längre utan gav upp. Det var lättare att försöka stå ut än att 
förändra gruppdynamiken, och man förmådde helt enkelt inte att ta konflikter varje dag.  
 

Det blev fruktansvärt påfrestande till slut. Man kände sig inte respekterad, det gjorde man inte. Men jag 
var inte ensam om att tycka att de betedde sig illa utan de andra i gruppen sa också till, och även andra i 
plutonen. Det blir ju så, för de gav sig inte. När de bara fortsatte… Folk gav ju upp, för man orkar inte 
säga till hela tiden heller. Det gjorde jag också. Man orkade ju inte, utan då får man lägga energi på att 
bygga en mur och slå dövörat till, det blir så istället. 

 
Några respondenter beskrev att deras människosyn förändrades av att göra värnplikten. De 
chockades av de beteenden som de bevittnade och kände att de tappade tron på människor. 
”Folk var så himla hemska. Det kanske inte låter som så mycket, men för mig var det helt 
absurt att folk kunde bete sig på det sättet” förklarade en respondent. En annan respondent 
hade haft som dröm att arbeta med människor, men kände sig avskräckt från detta efter 
värnplikten; hennes engagemang vändes till en vämjelse inför människor i allmänhet och män 
i synnerlighet. Att leva tätt ihop under så lång tid var en påfrestande upplevelse. 

 
Jag kanske hade en väldigt naiv världsbild, men jag trodde att i Sverige är vi ganska toleranta. Vi har 
uppnått en viss nivå av medvetenhet i vår värld och tycker vissa saker, men det var mer det att den 
totalkrossades. Jag fattade inte att folk fortfarande tycker så i Sverige, helt sjukt! Det är väl kanske bara 
för att jag umgås i en krets där folk är mer medvetna, men jag blev bara så förvånad över att man kunde 
säga såna saker. 
 
Jag fick avsmak för människor. Jag ville inte bli polis efter att ha gjort lumpen. Jag fick en extrem avsmak 
inför att vara så tätt inpå män. Jag saknade kvinnliga förebilder. De kvinnliga officerarna var ofta ganska 
hårda, och jag tänker att om jag vore en kvinnlig officer och hade många tjejer där så skulle jag inte alls 
vara sån mot dem, utan jag skulle försöka vara en bra förebild. Det var mycket det jag sökte, även om det 
inte fanns så många manliga förebilder heller. Jag blev väldigt avtänd på människor. 

 
Något som också upplevdes som påfrestande var de feedbackövningar som förekommer under 
värnplikten, ”heta stolen”, där de värnpliktiga skulle utvärdera varandra och lära sig att ge och 
ta kritik, något som lätt går överstyr.  
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Vi fick papper där vi skulle skriva ett papper för varje gruppmedlem och betygsätta dem. Det var ganska 
hårt och jag minns att det handlade om hur man kämpade eller ifall man gav upp, lite sånt. Vi kunde sitta i 
4-5 timmar med det för att gå igenom alla. Alla ville ju förklara vad de menade med vad de hade skrivit 
och så. […] Det var som jag sa, jag tyckte att de var ganska hårda. Till en början visste vi inte riktigt hur 
vi skulle göra, så då blev det bara kritik och inget konstruktivt, och då blir det ju väldigt elakt.  

 
Påverkan på individen 
De kvinnor som hade hög anpassningsförmåga och lyckades vänja sig vid rådande 
omständigheter trivdes bättre under värnplikten. Men kravet på anpassning kunde också gå till 
överdrift, och att ändra på sig själv och behöva spela en roll var negativa erfarenheter från 
militärtjänsten. Fysiska skador var inte ovanligt, såväl smärre som mer allvarliga. Även om 
skadorna var fysiska till sin karaktär påverkade de respondenterna mentalt, då det blev en 
extra belastning i en redan påfrestande situation.  
 

Jag skadade mig ganska allvarligt i mitten av värnplikten, vilket innebar en jättestor belastning för mig. 
[…] Jag kom tillbaka väldigt tidigt efter att jag hade skadat mig, vilket gjorde att jag hade väldigt, väldigt 
ont. Men jag kämpade mig igenom. […] Det var väldigt jobbigt, jag hade svårt att sitta upp och hade svårt 
att sova och de bitarna för det var ju väldigt fysiskt påfrestande. Jag hade bestämt mig för att [värnplikten] 
var någonting jag skulle göra klart. […] Det slet otroligt mycket på både min fysik och mitt psyke, och 
det tog lång tid att komma igen efteråt. 

 
Respondenterna berättade att de utvecklades och mognade av alla utmaningar, vilket beskrevs 
som det mest positiva med att göra värnplikten – att växa som människa. Att klara av 
militärtjänsten innebar att de upptäckte styrkan inombords och insåg att de kunde hantera allt 
som dök upp. Såväl fysiskt som psykiskt kände respondenterna att de klarade av mycket mer 
än de hade kunnat föreställa sig, vilket ledde till stolthet och självaktning. De lärde sig hur de 
fungerade i grupp och hur mycket de orkade, och fick en bättre bild av sina styrkor och 
svagheter. ”Jag utvecklades jättemycket, både utifrån utmaningen – för man klarar ju så 
mycket mer än man tror – och att ha det med sig i ryggen, det har påverkat mig” berättade en 
respondent. 
 

Man kände att man höll på att trilla ihop efter de första marscherna med all packning, man hade ont i hela 
kroppen och bara skrek inombords. Men sen när man hade klarat av det så kände man ”gud så skönt, jag 
har verkligen klarat av det, jag har fixat det!”. Just att testa sig själv. 

 
Man mognar. Femton månader är ju kort tid, men det händer så pass mycket på de femton månaderna, 
processer inom en själv går väldigt fort eller gjorde för mig i alla fall. Du blir utsatt för så mycket som du 
inte gör i vanliga fall, speciellt med att arbeta i grupp. Du tvingas att växa upp snabbare. 
 
Jag vill inte ha [värnplikten] ogjord, det vill jag inte. Jag har träffat så många människor och jag har lärt 
mig så himla mycket, dels om mig själv och om andra – hur jag är i en grupp, som tjej, som person, som 
deltagare i en grupp, hur jag är och hur jag blir i en pressad situation. 

 
När det var dags att mucka väcktes blandade känslor. Det var såväl tråkigt och vemodigt som 
skönt och härligt. Det kändes sorgligt att lämna alla kamrater bakom sig och säga farväl till 
den militära kontexten och det som hade varit vardagen de senaste 10-15 månaderna. 
Samtidigt var det skönt att slippa den strikta militära disciplinen och få återvända ett mer 
avslappnat liv ute i det civila. Att undkomma den tristess och understimulans som ibland 
uppstod kändes också bra. Några respondenter valde att fortsätta inom Försvaret och 
vidareutbildade sig på officershögskolan, varför omställningen efter värnplikten inte blev lika 
stor för dem. Trots allt som varit tungt, svårt och problematiskt såg många tillbaka på 
värnplikten som en toppenperiod, kanske till och med den roligaste tiden i livet.   
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Det var så klart skönt att det var över men mest sorgligt egentligen, för jag kommer aldrig att få uppleva 
det igen. Hur mycket dåligt det än var med det, så var det en himla härlig känsla och det var roligt och jag 
kommer aldrig mer att få uppleva det. Det är sorgligt, för det är väldigt speciellt. 

 
Diskussion 

 
Sammanfattning av resultaten  
Syftet med uppsatsen har varit att utforska hur det är att göra värnplikt som kvinna. En 
deskriptiv intervjustudie utfördes, baserad på semi-strukturerade intervjuer med 13 kvinnor 
som har gjort militärtjänst inom armén och marinen. Intervjuerna ägde rum på olika platser, 
från respondenternas hem till konferensrum på bibliotek, utvalda med den gemensamma 
nämnaren att en intervju kunde genomföras ostört. Så blev också fallet vid samtliga intervjuer 
förutom en, där andra personer till och från vistades i rummet, vilket i någon mån kan ha 
påverkat respondentens förmåga att prata fritt. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant 
och genomgick en tematisk analys så som den beskrivs av Langemar (2008).  
 
Frågeställningen Hur är det att göra värnplikt som kvinna? besvaras utförligt i resultatdelen, 
där en mångfacetterad bild målas av respondenternas upplevelser med såväl glädjeämnen som 
svårigheter under tiden för militärtjänsten. Ur materialet växte åtta övergripande teman fram. 
Valet att göra värnplikt skildrade hur respondenterna fick idén att mönstra och de tankar och 
förväntningar som fanns före inryck. Därefter beskrevs den upplevelse som respondenterna 
hade av att under värnplikten sticka ut och stå i fokus som kvinnlig minoritet i en 
mansdominerad miljö. Relationen till andra värnpliktiga kvinnor innehöll såväl tillgivenhet 
som konkurrens, även om kvinnorna på ett regemente ofta var utspridda på olika plutoner och 
i vardagen enbart kom i kontakt med de som ingick i den egna gruppen/plutonen. Det var en 
speciell upplevelse att som kvinna leva tätt ihop med män, med allt vad det innebar; att 
gemensamt byta om, duscha tillsammans och så vidare. Detta gjorde respondenterna intensivt 
medvetna om att de avvek från den manliga normen och att miljön var anpassad för det 
motsatta könet. Den egna gruppens betydelse var omfattande, då gruppen starkt påverkade hur 
militärtjänsten upplevdes. Om kvinnorna accepterades som en naturlig del av gruppen blev 
ofta upplevelsen av värnplikten positiv. Att däremot hamna i en problematisk grupp 
påverkade upplevelsen till det negativa, och den destruktiva dynamik som då uppstod var svår 
att vända. På en nivå upplevdes bemötandet från befäl och andra värnpliktiga överlag som 
gott, men på en annan nivå fungerade samspelet inte lika problemfritt. Det hårda klimatet var 
i längden påfrestande, med rå och sexualiserad jargong, kränkningar och kollektiva 
bestraffningar. Påverkan på individen var betydande, men även om många av respondenterna 
var med om svåra påfrestningar, menade de att de utvecklades av alla utmaningar. Detta 
beskrevs som det mest positiva med att göra värnplikten – att mogna och växa som människa. 
 
Validitet 
Validitetsbegreppet kan ses som ett slags hantverksskicklighet där valideringen beror på 
forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat. Det är viktigt 
att vara medveten om att ingen forskare någonsin är helt förförståelsefri (Thomsson, 2002). 
Jag har själv gjort värnplikt, och den förförståelse som jag hade med mig före studien 
påbörjades bestod dels av mina egna upplevelser och minnen, och dels av antagandet att 
värnplikten väcker starka känslor och att man som värnpliktig antingen köper konceptet och 
tar det till sig eller vänder sig emot det. Det är svårt att förhålla sig neutral till något med så 
omfattande påverkan på stora delar av livet – den värnpliktige befinner sig i en sluten miljö 
och arbetar, sover och tillbringar sin fritid där.  
 



 

 

25 

Utmaningen för min del har varit att inte styra respondenterna under intervjuerna utifrån mina 
egna antaganden, utan att lämna utrymme åt upplevelser som skiljer sig från mina egna. Med 
andra ord, att inte låta min förförståelse styra resultatet. Således utformades intervjuguiden till 
att innehålla öppna och icke-ledande frågor, samtidigt som ord med övertydliga konnotationer 
ströks. (Till exempel ställdes frågan Hur kändes det i olika gruppsituationer? istället för 
exempelvis Förekom grupptryck?, se Bilaga 1.) Under intervjuernas gång kunde följdfrågorna 
vara såväl öppna som mer direkta, utifrån vad som i stunden krävdes för att så utförligt som 
möjligt kartlägga respondentens upplevelser.  
 
Vissa respondenter var i förväg införstådda med att jag hade gjort värnplikt, medan andra fick 
veta det i efterhand, vilket eventuellt kan ha påverkat hur de pratade med mig. De flesta 
frågade varför jag var intresserad av att undersöka just detta område och fick då veta att jag 
har gjort värnplikt själv och att min nyfikenhet inför området väcktes under tiden. Skillnaden 
var att vissa respondenter ställde frågan före och andra efter själva intervjun, vilket påverkade 
tidpunkten när de fick informationen.  
 
”Snöbollsmetoden” föreslås av Ryen (2004) som ett sätt att skaffa informanter, och i 
undersökningen har ett icke-slumpmässigt urval använts, där respondenterna kontaktades 
genom ett snöbollslikt förfaringssätt. Nackdelen med ett sådant urval är att respondenterna på 
något sätt får anknytning till forskaren själv och/eller dennes bekanta, vilket kan påverka 
urvalet och eventuellt innebära en snedfördelning gällande till exempel personlighetsdrag, 
utbildningsnivå eller någon annan okänd variabel. Utifrån förutsättningarna för studien var 
metoden ändå det bästa förfaringssättet. Genom snöbollsmetoden kunde blivande 
respondenter snabbt kontaktas och en sållning utifrån ort kunde enkelt ske (då intervjuare och 
respondent behövde träffa varandra för att intervjun skulle kunna genomföras var stora delar 
av landet inte aktuella). Totalt uppgick studieurvalet till 13 deltagare. Ett litet urval kan 
begränsa möjligheterna att generalisera resultaten till populationen i sin helhet – med andra 
respondenter är det möjligt att materialet hade sett annorlunda ut. 
 
För att låta materialet tala för sig själv användes induktiv tematisk analys, vilket innebär att 
undersökningens teman inte styrdes av tidigare forskning eller teoribildning, utan fick växa 
fram ur data som respondenterna bidrog med. Av samma anledning är den genusteoretiska 
ansatsen vald i efterhand, efter omfattande diskussioner och efter att datainsamlingen har 
slutförts, baserat på att det framstod som det teoretiska perspektiv som i största mån förmådde 
belysa materialet och placera det i ett större sammanhang. Det valda perspektivet kan således 
ha påverkat tolkningen av resultaten men inte resultaten i sig.  
 
De 13 intervjuerna resulterade i nästan 300 sidor transkriberad text, där det som var relevant 
för frågeställningen Hur är det att göra värnplikt som kvinna? valdes ut och sammanfattades 
medan annat sållades bort. Således fanns det material som inte togs upp i den kondenserade, 
13 sidor långa resultatdelen. Att i det läget göra andra val, eller att välja en annan teoretisk 
grund för analys och diskussion av resultaten, hade kanske kunnat leda till ett annorlunda 
utfall. Andra möjliga teoretiska utgångspunkter hade exempelvis kunnat fokusera på 
grupprocesser eller identitetsskapande och rollsökande. Det genusteoretiska anslaget är ett av 
olika möjliga perspektiv, och utifrån en annan teoretisk utgångspunkt hade andra tolkningar 
kunnat göras.  
  
Koppling mellan resultat och teori 
Att värnplikten var en medborgerlig plikt enbart för män sände tydliga signaler om samhällets 
syn på könsskillnader och maktförhållandet mellan män och kvinnor. Således medverkade 
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värnplikten i de ideologiska processer som skapar och rättfärdigar könsroller och manlig 
överordning (Ahlbäck, 2006). Den bidrog till att vidmakthålla föreställningen att mannen är 
den som kan och bör kriga, medan kvinnan inte är lämpad för det – och att detta gäller alla 
män i förhållande till alla kvinnor, i kraft av deras kön, och inte i kraft av deras varierande 
individuella egenskaper (Ahlbäck, 2006). Värnplikten utgjorde en nationell grundbult i 
uppbyggandet av den manliga identiteten under ett drygt århundrade. Obligatorisk för svenska 
män och definierad i termer av maskulinitet blev den ett viktigt steg i ledet att ”bli man”, i en 
sluten verksamhet där kvinnor inte hörde hemma och där männen svetsades samman och 
bevisade sin manlighet. Värnplikten har därmed stått i fokus för denna studie, med tonvikt på 
upplevelser och erfarenheter från några av de få kvinnor som har tagit sig in i denna 
genuskodade verksamhet.  
 
Målet var att intervjua både kvinnor som hade fullföljt sin tjänstgöring och sådana som hade 
avslutat den i förtid, för att få en spridning på erfarenheter. Det visade sig dock vara svårt att 
komma i kontakt med kvinnor som hade avbrutit tjänstgöringen, och de som kontaktades ville 
inte prata om sina upplevelser. Därför kom urvalet att i slutändan enbart innehålla 
respondenter som hade fullföljt värnplikten.  
 
Siffran för hur många kvinnliga värnpliktiga som avbryter sin tjänstgöring är generellt sett 
hög – under en tioårsperiod (1994-2004) pendlade den mellan 13 och 29 procent (Johansson 
& Degler, 2005). Varför var det då så svårt att få kontakt med kvinnor som hade avbrutit 
värnplikten, och varför ville de inte prata om sina upplevelser? Hur upplevde dessa kvinnor 
sin värnplikt, och skilde sig deras erfarenheter från respondenternas? Materialet hade kunnat 
se annorlunda ut om någon med den erfarenheten hade valt att delta i studien. Man kan bara 
spekulera kring huruvida det råder en snedfördelning bland respondenterna, i form av att de 
var välanpassade och framgångsrika under värnplikten och i huvudsak fick med sig positiva 
minnen i bagaget. Under sådana omständigheter är det kanske mer motiverande att låta sig 
intervjuas, än det är för någon som har drabbats hårt av svåra omständigheter och inte har 
förmått fullfölja tjänstgöringen. I så fall skulle det kunna innebära en positiv snedfördelning i 
materialet, med fler positiva än negativa erfarenheter representerade. Som en respondent 
reflekterade: 
 

Vissa har ju skräckupplevelser från värnplikten, de tycker inte alls att det är roligt och har hemlängtan och 
bla bla bla. Allt från trakasserier och hela den biten. Men jag är så förskonad ifrån det, jag hade det bara 
positivt. […] Min kanske är en solskenshistoria, för att jag bara har positiva upplevelser. Jag har ju pratat 
med många värnpliktiga tjejer och det är det värsta de har gjort, och de har ändå sökt sig dit frivilligt av 
nån anledning. Det är intressant. 

 
Likt en röd tråd genom materialet löper respondenternas inställning till värnplikten. De har 
lyckats finna mening i såväl positiva som negativa upplevelser och har därför kunnat förhålla 
sig till dem på ett sätt som gagnade dem. Att anpassa sig, göra det bästa av situationen och 
undvika att klaga var en genomgående inställning hos respondenterna. Dels är det den sortens 
attityd som uppskattas inom det militära – att bita ihop och kämpa på – och dels har attityden 
underlättat kvinnornas anpassning till gruppen och de förhållanden som råder under 
värnplikten. Kanske är det så att de som lyckades anpassa sig till omständigheterna är de som 
fullföljde värnplikten och i slutändan blev respondenter i studien. Positiv särbehandling har 
samtliga respondenter bestämt tagit avstånd ifrån – det har varit viktigt för dem att tjänstgöra 
på samma villkor som männen. Respondenterna har uppvisat enastående mod och styrka, och 
jag är synnerligen imponerad av dem alla.  
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Under intervjuerna har ibland känslan av diskrepans i materialet uppstått, gällande de flesta 
mer negativt betingade fenomen; kränkningar, diskriminering, grupptryck, mobbning, 
kollektiv bestraffning. Direkta frågor om hur respondenterna upplevde situationen har 
vanligtvis lett till svar om att inget sådant har förekommit, även om det djupare in i samtalet 
har kommit fram beskrivningar av händelser och beteenden som antyder motsatsen. På så sätt 
kan samma respondent berätta att hon trivdes väldigt bra under värnplikten och aldrig stötte 
på några problem, för att senare under samtalet måla upp en annorlunda bild. Det är slående 
att chockerande och rent av hårresande upplevelser finns representerade även hos dem som 
anser sig ha haft en positiv värnplikt.  
 
Ivarsson och Berggren (2002) tolkar skillnaderna i resultaten för de två enkäter som ingick i 
1999 års Försvarsmaktsundersökning angående sexuella trakasserier som beroende av hur 
enkätfrågorna ställdes – en direkt fråga om sexuella trakasserier möttes ofta av nekande svar, 
medan en beskrivning av beteenden som per definition är sexuella trakasserier kändes igen – 
samtidigt som det fanns en ovillighet att erkänna sig utsatt och därmed riskera att ses som ett 
offer. Upplevelsen av diskrepans under intervjuerna går i linje med detta resonemang, och 
samma dynamik kan ha uppstått i den här undersökningen. Respondenterna kunde beskriva 
kränkande beteenden, men samtidigt se det som nödvändiga initieringsriter eller busiga 
pojkstreck, och därför inte uppfatta det som trakasserier. Att ständigt ifrågasätta och ta 
konflikter blev i längden påfrestande, varför det i stunden gagnade individen att istället 
försöka förlika sig med det som skedde.  
 
Mellan 59 och 84 procent av kvinnorna inom Försvarsmakten rapporteras ha upplevt sexuella 
trakasserier (Ivarsson & Berggren, 2002), och Ivarsson och Berggren (2002) menar att 
trakasserier inte enbart drabbar den som blir direkt utsatt, utan att även personer i närmiljön 
påverkas genom att bevittna eller höra talas om trakasserierna. Respondenterna var ofta noga 
med att påpeka att de själva aldrig hade blivit utsatta, men däremot kände de vanligtvis till 
någon annan som hade drabbats, vilket således indirekt kan ha påverkat dem. En respondent 
berättade till exempel om en incident där gruppen tittade på film och en av de manliga 
värnpliktiga plötsligt ställde sig upp och strök sitt könsorgan mot en kvinnlig kollega.  
 
Enligt Wahlman Engström och Boström (2006) är yttre omständigheter som att tas emot väl 
på förbandet, hålla sig skadefri och få stöttning hemifrån mer avgörande för huruvida den 
värnpliktige fullföljer militärtjänsten än personliga egenskaper. Vissa respondenter trivdes 
mycket bra under värnplikten och deras tjänstgöring förflöt utan större incidenter, medan 
andra fick uppleva såväl grupptryck och kränkningar som en fientlig arbetsmiljö. För en del 
var det väldigt påfrestande att fullfölja tjänstgöringen och de fick kämpa sig till mållinjen, 
medan det för andra gick lättare. De respondenter som togs emot väl på förbandet, 
accepterades av sina grupper/plutoner och höll sig relativt skadefria trivdes generellt sett 
bättre under värnplikten, än de som inte blev accepterade av övriga värnpliktiga, skadade sig 
svårt eller upplevde övertramp och kränkningar. Respondenternas upplevelse av att alltid ha 
ögonen på sig går i linje med Blomgren och Linds (1997) resonemang om att kvinnor alltid 
syns i militära sammanhang eftersom de är en minoritet, och därför per definition avviker från 
normen. 
 
Att kläder och utrustning var anpassade för män var en konkret sak som så gott som samtliga 
respondenter nämnde som försvårade det dagliga arbetet för dem. Uniformer är känslomässigt 
laddade klädesplagg. De är mer än bara kläder – de utgör en symbol och har ett budskap att 
förmedla, ett budskap om auktoritet, styrka och manlighet (Ohlander, 2000). Ohlander (2000) 
beskriver männens uniformer som en rustning mot kvinnor, både mot kvinnlig konkurrens på 
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arbetsmarknaden och mot en utvidgning och förstärkning av kvinnors rättigheter och identitet. 
Respondenterna erbjöds inte ens underkläder anpassade för kvinnor, utan fick använda 
männens kalsonger. Att däremot tvinga män att använda trosor – för att man under de 30 år 
som har gått sedan de fick tillträde till en viss arena inte har prioriterat att anpassa klädsel och 
utrustning efter deras behov – hade förmodligen inte accepterats lika lätt. Detta framstår som 
en påtaglig manifestation av de hinder som finns för kvinnor som söker sig till det militära 
området; de tvingas delta på männens villkor.  
 
Den kvinnliga könsrollen har till viss del luckrats upp efter år av intensiv kvinnokamp, varför 
vissa mer manliga attribut idag kan tolereras inom ramen för den – det är mer allmänt 
accepterat att en kvinna tar på sig en manlig uniform, än att en man tar på sig en kvinnlig. På 
så sätt är den manliga könsrollen mer rigid och otillåtande. Maskulinitet som bygger på den 
normativa heterosexualiteten är den maskulinitet som värderas högst i det sociala livet, och 
endast de män som ger uttryck för normgivande heterosexualitet kommer i besittning av 
hegemonisk makt (Connell, 2002). De homofoba och kvinnoförnedrande tendenser som 
respondenterna erfor under värnplikten kan därför förstås som ett uttryck för männens rädsla 
att feminiseras och därmed förlora den överordning som maskuliniteten innehar över det 
kvinnliga (Ivarsson, 2002). Dominerande grupper skapar tankesätt som rättfärdigar deras 
överordnade ställning, tankesätt som ofta accepteras även av medlemmar i de underordnade 
grupperna (Glick et al., 2000), vilket kan ligga till grund för att de värnpliktiga kvinnorna 
hellre anpassade sig till gällande förhållanden än ifrågasatte dem. Samtliga respondenter tog 
bestämt avstånd från positiv särbehandling, vilket tyder på att de har accepterat rådande 
omständigheter som de enda godtagbara.  
 
På vissa plutoner uppmuntrades föreställningen om ”den könsneutrala soldaten”, där befälen 
uppmanade sina värnpliktiga att inte göra någon skillnad på män och kvinnor eftersom de alla 
var soldater. Denna inställning uppskattades av de kvinnliga värnpliktiga. De respondenter 
som befann sig på plutoner där begreppet införlivades i det allmänna medvetandet trivdes 
generellt sett bättre. Tidigare forskning tolkar ett sådant förhållningssätt som en sorts 
diskriminering – ett sätt att negligera könsdimensionen och osynliggöra minoriteten 
(Blomgren & Lind, 1997) – vilket gör det slående att det sågs som något positivt av 
respondenterna. Förklaringen kan ligga i att framhållandet av soldater som könsneutrala 
indikerar en ökad medvetenhet hos befälen och ett försök att förbättra värnpliktiga kvinnors 
situation. Befälen anger ofta tonen i plutonen, och deras förhållningssätt färgar av sig på de 
värnpliktiga. Det verkar som att ett bättre arbetsklimat för kvinnorna uppstod när likheten 
mellan manlighet och soldatskap – i alla fall på ytan – togs bort, vilket stöder tidigare 
forskning gällande kvinnors missgynnande av sammanblandning mellan maskulinitet och 
soldatskap (Ivarsson, 2002).  
 
Förekomsten av sexuella trakasserier på en arbetsplats har direkt samband med 
organisatoriska och arbetsrelaterade faktorer. Arbetsgruppens könssammansättning, 
arbetsledarens kön och arbetets könshistorik påverkar uppkomsten, såväl som organisationens 
styrdokument, anmälningsrutiner och tolerans avseende sexuella trakasserier (Fitzgerald et al., 
1995, 1997 i Berggren & Ivarsson, 2002). Försvarsmakten är en till stor del enkönad 
arbetsplats, såväl när det gäller könssammansättning i arbetsgruppen som befälens kön och 
könshistoriken, vilket leder till starka förutsättningar för sexuella trakasserier. I formella 
styrdokument tas det bestämt avstånd från sexuella trakasserier, samtidigt som forskning visar 
att när utsatta kvinnor söker stöd i organisationen leder det sällan till någon förändring – 
tvärtom innebär formella anmälningar snarast att situationen förvärras (Berggren & Ivarsson, 
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2002). Detta genljuder i respondenternas berättelser om hur ensamma och motarbetade de 
kunde känna sig – och när problem väl uppstod fanns det ingen hjälp att få. 
 
Sammanfattande synpunkter 
Hur kan det då komma sig att kvinnor inom det militära området fortfarande på 2000-talet 
upplever en så undermålig arbetsmiljö? Svaret verkar ligga i soldatskapets täta 
sammanlänkning med den manliga hegemonin. Den militära arbetsrollen har kommit att 
definieras i termer av män och manlig identitet, och maskulinitet är en av de mekanismer 
genom vilka män blir till soldater (Ivarsson, 2002). Maskulinitet används som ett sätt att 
förstärka gruppgemenskapen genom könssegregerade eller sexualiserade aktiviteter, vilket 
knyter manlighet och soldatskap ännu närmare varandra, något som respondenterna blev varse 
genom den råa jargongen och det hårda klimatet. Att kvinnor får tillträde till traditionellt 
manliga områden utmanar de processer som bygger upp maskulinitet, så när en yrkesroll 
definieras i termer av manlighet uppstår automatiskt tankesätt och attityder som ifrågasätter 
kvinnors förmåga och lämplighet för yrkesrollen (Ivarsson, 2002). Könsdimensionen kan då 
användas som ett dubbeleggat svärd, där den antingen negligeras eller accentueras, genom att 
till exempel kvinnliga värnpliktiga och befäl betraktas som både alltför kvinnliga och alltför 
okvinnliga (Blomgren & Lind, 1997).  
 
Samtidigt finns det en officiell diskurs som slår fast att män och kvinnor är varandras jämlikar 
och att jämställdhet mellan könen är en av byggstenarna i den moderna demokratin. 
Försvarsmaktens officiella hållning måste därför bli att det är önskvärt med fler kvinnor i 
militära positioner. Man är initialt mycket mån om att locka till sig och anställa kvinnor, 
vilket återspeglas i de olika projekt som Försvarsmakten och dåvarande Pliktverket har drivit i 
syfte att öka antalet inskrivna kvinnor. Kvinnorna kommer således att söka sig till och 
rekryteras av en på ytan jämställd och medveten organisation, men väl inne i systemet blir de 
varse att ingen djupare förändring egentligen har skett – soldatskap och manlighet är 
fortfarande intimt förknippade med varandra. Detta leder till att kvinnorna plötsligt befinner 
sig i en problematisk och fientlig arbetsmiljö där de i praktiken ställs inför valet att förlika sig 
med situationen eller avbryta tjänstgöringen. Den systematiska orättvisan leder till brister i 
själva fundamentet för systemet, vilket gör att negativa upplevelser inte kan skyllas på 
”enskilda rötägg” utan snarast på ett system som premierar beteenden som strukturellt 
missgynnar ett av könen. Män och kvinnor tjänstgör inte på samma villkor – kvinnorna 
tjänstgör på männens.  
 
Slutsatsen som kan dras utifrån materialet ur ett genusteoretiskt perspektiv är att 
respondenterna tjänstgjorde på männens villkor i en problematisk och ofta fientlig 
arbetsmiljö, vilket de fick försöka förhålla sig till bäst de kunde. Detta kan förstås genom 
värnpliktens roll för den manliga hegemonin och sammanblandningen mellan soldatskap och 
manlighet som leder till ett systematiskt och strukturellt missgynnande av militära kvinnor. 
Berggren (2002) ställer frågan huruvida sann jämställdhet överhuvudtaget är möjlig att uppnå 
i ett samhälle där dysfunktionella former av den manliga könsrollen tillåts att existera inom en 
samhällsinstitution som Försvarsmakten. Han menar att Försvarsmakten kommer att fortsätta 
att fungera som en grogrund för dysfunktionell maskulinitet i samhället i stort så länge som 
det inte ifrågasätts eller utmanas.  
 
Avslutningsvis skulle jag själv vilja uppmana till reflektion kring frågan: Varför är det viktigt 
att få in fler kvinnor i Försvaret? Det är av yttersta vikt att varje enskild medlem inom 
Försvarsmakten kan besvara denna fråga på ett adekvat och enhetligt sätt, då dess svar 
avspeglar underliggande värderingar vilka i förlängningen påverkar omständigheterna för de 
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militära kvinnorna. Den fientliga sexismen (Glick et al., 2000) skulle öppet svara att det är 
oviktigt, för män är bättre lämpade för militärt arbete, medan den benevolenta sexismen 
(Glick et al., 2000) skulle hävda att kvinnor behövs för att tillföra mjuka värden, som värme 
och omsorg eller kanske flärd och finess. De facto kan kvinnor aldrig rycka in och förväntas 
bli män, vilket verkar vara en implicit önskan då de tilldelas utrustning och kläder som om de 
vore män.  
 
Svaret på varför det är viktigt med fler kvinnor inom Försvaret bör bygga på de demokratiska 
värderingar på vars grundval dagens svenska samhälle vilar. I en modern demokrati är det inte 
rättfärdigat med en samhällsinstitution där hälften av befolkningen systematiskt avvisas, 
utestängs eller trakasseras. Officiellt och formellt är detta också Försvarsmaktens hållning, 
men då organisationen fortfarande i grund och botten bygger på en sammanblandning mellan 
maskulinitet och soldatskap har tankesättet inte nått fram till mannen på golvet, som inget 
hellre vill än att få behålla sin uniform och sin manliga identitet ohotad. Inte förrän den 
demokratiska inställningen genomsyrar alla nivåer inom Försvarsmakten, och problemet 
förstås utifrån Försvarets sammanflätning med den manliga hegemonin och angrips därefter, 
kan det ske en verklig förändring – och en verklig förändring behövs verkligen.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Berätta lite om dig själv! (ålder, yrke, bakgrund osv.)  
 
Hur kom det sig att du valde att göra lumpen?  

- Hur tänkte du före inryck, vilka förväntningar hade du, vad sökte du?  
- Blev det som du hade föreställt dig? 

 
Berätta om din tid i lumpen!  
 
Berätta lite kort om  

- din befattning och arbetsuppgifter 
- var, när och hur länge 

 
Hur tyckte du att det var att göra lumpen? 
 
Hur kändes det att vara nyinryckt? 
 
Andra tjejer/ensam tjej? Berätta om relationen till dem! 
 
Tänkte du någon gång speciellt på att du var tjej? 
 
Beskriv en vanlig dag under din värnplikt! 
 
Hur funkade det med befälen? De andra värnpliktiga? 
 
Hur kändes det i olika gruppsituationer? 
 
Vilka är dina starkaste minnen från lumpen? 
 
Något som var positivt? 
 
Något som var jobbigt eller inte så bra? 
 
Funderade du någon gång på att avbryta? 
 
Är det något du saknar från tiden i lumpen? 
 
Var det något som var extra viktigt för dig under den här perioden? 
 
Hur var fritiden? 
 
Hur kändes det att mucka? 
 
Vad gjorde du efteråt? 

- Tankar på att fortsätta inom Försvarsmakten? 
 
Hur påverkades du av att göra lumpen? 
 
När du nu ser tillbaka, vad tänker och känner du då? 
 
Nåt mer du vill berätta om eller tillägga? Nåt jag har glömt att fråga om? 


