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Abstract  

The aim of this study is to analyze and discuss gender in the Swedish Armed Forces. The UN 

resolution 1325 (2000) is a priority for the Swedish government in their aim to equal rights, the 

resolution also includes regulations for the authorities to achieve the goals. We can argue that the 

Swedish Armed Forces is a leading actor when it comes to implement equal rights and a gender 

perspective at an institutional level. We intend to find out how it works in practice. 

The study leans on theories built on social constructionism with references to Burr (2004) who argues 

from a social constructionism perspective that gender is something that changes over time and is 

constructed in interaction between people wherein discourses have a central role. According to Burr 

discourses are systems of meaning, ways of representing ourselves and our social world, which 

constitute not only what we think and say, but what we feel and desire and what we do. 

When it comes to gender at an organizational level (Kanter, 1993) and an interaction level (West and 

Zimmerman, 1987) our study argues that the work to develop a gender perspective in the Swedish 

Armed Forces is lagging behind. We have found that employees, especially women in the Swedish 

Armed Forces develop strategies to survive or to stay accepted in the actual gender regime (Acker, 

2006, Connell, 2009), that can be problematic for both men and women. To report incidents in relation 

to gender ills can be problematic or even neglected.  

The discourse analyzis is based on both written policies expressed by the Swedish armed Forces and 

on interviews including men and women, officers and civilians. The interviews are deconstructed and 

discursively analyzed as a text format. With reference to our study we argue that the different 

discourses can affect how gender is expressed in the interactions between people and in the daily 

practices within the Swedish Armed Forces. This study is critical but also positive concerning the 

Swedish Armed Forces in their work to achieve equal rights. They continuously work to be even more 

successful especially regarding recruiting women into higher positions. 

 

 

 

 



Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att analysera och diskutera genus inom Försvarsmakten.  

 

FN-resolution 1325 (2000) vilken är antagen av Sverige, handlar bland annat om kvinnors och flickors 

särskilda utsatthet vid väpnade konflikter. Resolutionen lyfter med anledning av denna utsatthet, som 

ett sätt att råda bot på kvinnors utsatthet vikten av att öka jämställdheten mellan män och kvinnor.  Ett 

sätt är att föra in jämställdhetsperspektiv i statliga myndigheter och resolutionen uppmanar 

medlemsländerna däribland Sverige att agera främjande inom en rad områden. Arbetet med 

jämställdhet är ett prioriterat område av den svenska regeringen och omfattar uppdrag och regleringar 

för hur myndigheterna ska uppnå de uppsatta jämställdhetsmålen.  

 

Vi kan argumentera för att Försvarsmakten är en drivande aktör när det handlar om att arbeta för lika 

rättigheter för män och kvinnor, samt i arbetet med att utveckla genusperspektiv på institutionell nivå. 

Denna uppsats problematiserar hur jämställdhet och genus fungerar i den vardagliga praktiken. 

Studien grundar sig på teorier som bygger på social konstruktionism och refererar bland andra till Burr 

(2004). Burr menar att genus är något som förändras över tid och konstrueras i samspel mellan 

människor där diskurser har en central roll. Enligt Burr är diskurser meningsskapande och ett sätt att 

representera oss själva och i en social praktik, det är något som konstrueras genom vad vi säger, 

känner, önskar och vad vi faktiskt gör. 

 

Vad gäller jämställdhet på organisationsnivå (Kanter, 1993), exempelvis mellan olika grupper och på 

interaktionsnivå (West och Zimmerman, 1987) d.v.s. i det mellanmänskliga samspelet, så kan vi med 

vår studie samtidigt hävda att genusperspektiv i den svenska Försvarsmakten släpar efter. Vi har funnit 

att de anställda, särskilt kvinnor i Försvarsmakten, utvecklar olika strategier för att överleva eller för 

att accepteras i den faktiska genusregimen (Acker, 2006, Connell, 2009). Denna praktik kan vara 

problematisk för både män och kvinnor. Att anmäla missförhållanden relaterat till genus kan vara 

problematiskt eller t.o.m. försummas. 

 

Datainsamlingen är baserad på både skriftliga policytexter som uttrycks av Försvarsmakten, men även 

på intervjuer utförda med både kvinnor och män, militärer och civila. Intervjuerna och texterna har 

dekonstruerats och analyserats diskursivt. Mot bakgrund av vår studie argumenterar vi att olika 

diskurser kan påverka hur genus uttrycks i samspelet mellan människor och för hur genus konstrueras 

i de dagliga praktikerna. Denna studie är kritisk, men även positiv till Försvarsmakten relaterat till 

myndighetens arbete för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Försvarsmakten har i dagarna hamnat i fokus. Med anledning av ubåtskränkningarna under oktober 

månad 2014 i Stockholms skärgård samt mot bakgrund av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge så 

skriver folkpartiledaren Jan Björklund i SvD att försvarsberedningen måste återinkallas (SvD, 2014-

11-18). Han argumenterar för att hela försvarspolitiken måste omprövas och att försvaret måste 

förstärkas. En förstärkning som förmodligen skulle innebära en ökad satsning på rekrytering.  

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter, statsanslaget motsvaras av ca 1,2 % (SPIRI, 

2012) av BNP vilket motsvarar ca 41 miljarder kronor (Försvarsmakten årsredovisning, 2013). 

Försvarsmakten är idag en myndighet som rekryterar både män och kvinnor. Historiskt har 

myndigheten varit könssegregerad genom att de militära strukturerna endast varit öppna för män. 

Försvarsmaktens rekryteringssystem har sin historiska grund i indelningsverket som instiftades under 

1600-talet, senare beväringsverket under 1800-talet och som mellan åren 1901-2010 blev den 

allmänna värnplikten. Värnplikten innebar en skyldighet för alla män mellan 18-47 år att utbilda sig 

och ingå i Sveriges försvar. 1980 öppnades systemet för kvinnor att frivilligt göra värnpliktstjänst 

(Försvarsmakten, 2014). Våren 2010 beslutade riksdagen om att Försvarsmaktens personalförsörjning 

skall bygga på frivillighet och inte plikt (Proposition, 2009/10: 160). Lagen om totalförsvarsplikt finns 

kvar men har gjorts vilande, däremot måste totalförsvarspliktiga lämna uppgifter om personliga 

förhållanden vilket även omfattar kvinnor.  

 

Ur ett historiskt perspektiv har Försvarsmakten därmed under kort tid, först genom förändringar i 

värnpliktssystemet, t.ex. frivilligheten för kvinnor, men framförallt förändringarna i personal-

försörjningssystemet medfört en stor strukturell och kulturell omställning. Idag är Försvarsmakten en 

aktör i samhället som i likhet med andra skall rekrytera sin personal. Personalen försörjs inte längre 

genom statlig regering av plikt, utan Försvarsmakten skall i likhet med andra organisationer rekrytera 

och därmed också attrahera sin personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare omfattar för 

Försvarsmakten alla grupper i samhället och kvinnor i lika hög uträckning som män.  

Mot bakgrund av nuvarande personalförsörjningssystem samt nyligen genomförda organisations-

förändringar så vill vi studera Försvarsmakten ur ett genusperspektiv. Statistiken som Försvarsmakten 

redovisar pekar på att kvinnor utgör en minoritet av rekryteringsbasen och att kvinnor i lägre 

utsträckning än män väljer försvaret som yrke och arbetsgivare, samtidigt som Försvarsmakten har ett 

mål av att generellt rekrytera fler kvinnor, samt att specifikt få fler kvinnor till ledande befattningar.  

2. Bakgrund 

Jämställdhetspolitiken har ur ett svenskt historiskt perspektiv varit ett eget politikområde sedan 1972, 

då under ledning av Olof Palme. Sedan 1994 har jämställdhetspolitiken haft ett tydligt feministiskt 

maktperspektiv, och efter beslut 2006 finns en bred politisk enighet kring målet för jämställdhets-

politiken. Den antagna propositionen handlar om att män och kvinnor skall ha samma makt att forma 

samhället och sina egna liv (Proposition, 2005/06:155). Jämställdhetspolitiken sorterar idag under 

utbildningsdepartementet och tilldelas i budgeten (år 2015) 208 miljoner kronor för särskilda 
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jämställdhetsinsatser. Målen för jämställdhetspolitiken fokuserar på en jämn fördelning av makt och 

inflytande, t.ex. i företag, ekonomiskt jämställdhet, t.ex. att lön och utvecklingsmöjligheter skall ses ur 

ett livscykelperspektiv, jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet, samt att mäns våld 

mot kvinnor skall upphöra (Utbildningsdepartementet, 2015). 

 

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhets-

politiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv. Detta betyder att alla statliga myndigheter däribland Försvarsmakten omfattas 

av strategin. Enkelt beskrivet handlar arbetet om att respektive myndighet får i uppdrag att årligen ta 

fram planer, vilka dessa planer är detaljspecificeras inte utan det är upp till myndigheten att genomföra 

och återrapportera för vad som skall göras för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Tanken är att 

planerna bäst och mest effektivt bör och skall anpassas efter respektive myndighets specifika 

utmaningar (Utbildningsdepartementet, 2015). Det går att argumentera för att jämställdhetspolitiken 

handlar om att nå hela civilsamhället medan jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå de 

jämställdhetspolitiska målen genom statlig reglering.  

 

Försvarsmaktens jämställdhetsintegrering har en koppling till Försvarsmaktens regleringsbrev, som 

t.ex. reglerar uppdraget till Försvarsmakten om att öka andelen kvinnor på alla nivåer 

(Försvarsdepartementet, Fö2012/2150/MFU). Framförallt finns skrivningar om jämställdhets-

integrering i Förvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014). På samma sätt 

som på den politiska nivån så handlar jämställdhetsintegrering mer om ett perspektiv snarare än 

enskilda åtgärder. Integreringen innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen i syfte att uppmärksamma och vidta åtgärder 

utifrån de konsekvenser beslut får för kvinnor respektive män. Vidare handlar jämställdhetsintegrering 

om Försvarsmaktens mål att ett genusperspektiv ska integreras i alla nivåer av insatsverksamheten. 

Sammantaget handlar jämställdhetsintegrering om jämställdhet mellan kön och något som omfattar 

hela Försvarsmaktens alla verksamheter, medan genusperspektiv relaterar till Försvarsmaktens 

särskilda insatsverksamheter.  

Personalförsörjningssystemet har sedan införandet omfattats av stora utmaningar. Försvarsmakten 

redovisar i sin årsredovisning att 14 % väljer att avsluta sin anställning i förtid och att det inte kommer 

att vara möjligt att tillgodose det långsiktiga behovet av personal med mindre än att väsentligt fler 

kvinnor väljer och behåller en anställning. Av antalet nyanställda utgör kvinnor endast en minoritet, 19 

av 134 officerare och 238 av 2028 när det gäller hela personalgruppen kontinuerligt tjänstgörande.  

Även i det direkta rekryteringsunderlaget är kvinnor i en minoritet 576 av 3784 (rekryter) och 49 av 

398 (officersaspiranter) (Försvarsmakten, 2013). 

Myndigheten står under statlig reglering (regleringsbrev) och omfattas därmed inte bara av direkta 

uppdrag utan också av statens och samhällets förväntningar, t.ex. kring mångfaldsområdet. Vi är 

nyfikna på och undrar hur det ser ut och vill närmare studera det som myndigheten, Försvarsmakten 

förmedlar och förväntas leva upp till i ett genusperspektiv, och vi är särskilt intresserade hur 

förhållanden kring genus fungerar i en vardagspraktik. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Studien avser att studera Försvarsmakten ur ett genusperspektiv i förhållande till policytexter och 

upplevd praktik. 

   

1. Vilka dominerande diskurser framträder i policytexter som behandlar genus? 

2. Vilka är de dominerande diskurserna i de vardagliga praktikerna? 

3. Vilka strategier utvecklas inom Försvarsmakten i förhållande till de dominerande diskurserna?  

4. Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att endast studera ett urval av Försvarsmaktens policydokument 

som behandlar jämställdhet och genus. Dessutom har textutsnitt selekterats i förhållande till vad som 

vi funnit relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. När det gäller intervjuer så har vi begränsat 

oss till sju kvalitativa intervjuer med vilka vi ansett att vi fått in tillräckligt med datamaterial för att 

diskursivt kunna analysera materialet och de relevanta dokumenten.  

Avgränsningen avser förutom det empiriska materialet även att vi studerar genus ur ett perspektiv, det 

social konstruktionistiska. Mot bakgrund av dessa avgränsningar studerar och analyserar vi 

konstruktioner av genus i Försvarsmakten.  

5. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis så stödjer vi oss på Vivien 

Burrs(2004) forskning kring social konstruktionism eftersom det är uppsatsens teoretiska perspektiv. 

Därefter beskriver vi teorier kring genus främst ur ett organisationsperspektiv med Rosabeth Moss 

Kanter (1993), Joan Acker (1990, 1992, 2006), West och Zimmerman (1987) samt Connell (2008, 

2009) som referenser. Avslutningsvis resonerar vi om intersektionalitet (Edling, Gustavsson, 2010) 

samt om multidimensionella identiteter (Molin, 2010) med motivet kring att de inrymmer 

utgångspunkter och begrepp som vi funnit relevanta för vår studie.  

5.1 Ett social konstruktionistiskt perspektiv 
 

Vivien Burr skriver i boken ”Social constructionism” (2004) att social konstruktionism är en rad olika 

teorier vilka förenas kring ett antal grundantaganden som omfattar ett kritiskt förhållningsätt kring vår 

förgivettagna förståelse av världen. Teori som uppmärksammar oss och gör oss medvetna, t.ex. 

ifrågasätter den sociala konstruktionismen kategorisering av kön i termer av män och kvinnor. 

Teorierna bortser inte från det biologiska men ser sociala kategorier snarare som något normativt och 

kulturellt. 
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Burr (2004) menar att vår vardagsförståelse är historiskt och kulturellt bunden, men samtidigt 

föränderlig, t.ex. så har synen på barn och barndom förändrats under historien och därmed även 

konsekvenserna för föräldraskap. Därmed inte nödvändigtvis sagt att vi vet bättre idag, exempelvis att 

barn till dagens föräldrar skulle må bättre än gårdagens, det är snarare så att förändring innebär att vi 

bär med oss spår och reproducerar det historiska. Burr (2004) skriver också om diskurser inom det 

social konstruktionistiska perspektivet. Diskurser är vårt sätt att tala om världen och en möjlighet för 

människor att förstå världen. Diskurs är därmed något som producerar vår kunskap om världen.  Burr 

ansluter sig till Foucaults idéer om att kunskap utvecklas i språket och att kunskap och makt går 

tillsammans i par. Diskursiv makt är stark och effektiv eftersom den påverkar människors ageranden. 

Den sociala konstruktionismen förhåller sig därmed kritiskt till strukturalistiska teorier såsom 

marxismen t.ex. som talar om att makten finns i strukturer, t.ex. kapitalisters makt över anställda, där 

materialiteten har betydelse. Den sociala konstruktionismen förnekar inte den materiella världen, men 

den fokuserar mer på hur pass mycket diskurserna formar vår verklighetsuppfattning. 

 

Burr (2004) skriver också att människan (subjektet) inte uppstår inom oss själva utan människor 

konstrueras socialt och i hög grad via diskurserna. Vi uppstår socialt genom interaktion i förhållande 

till olika positioner inom en diskurs t.ex. så går det att ha olika positioner inom familjediskurs, 

arbetsdiskurs, universitetsdiskurs osv. och totala antalet subjektspositioner i en diskurs gör personen. 

Sammantaget argumenterar Burr att vi både producerar och blir produkter av diskurser. Den sociala 

konstruktionismen handlar bl.a. om att vi förstår världen och utvecklar kunskap i mellanmänskliga 

relationer, genom daglig interaktion. Social konstruktionism tar avstånd från traditionell psykologi i 

meningen att människan inte kan betraktas som essentiell, det är inte något inom oss som 

förutbestämmer våra identiteter t.ex. den traditionella psykologin har fokus på det som händer inom 

människan, bland annat genom att intressera sig för kognition och motivation. Sociologi intresserar sig 

för sociala strukturer, medan social konstruktionism intresserar sig för den sociala praktiken som 

pågår i interaktionen mellan människor.  Social konstruktionism handlar om dynamiken mellan 

människor, vilket Burr utvecklar som att se det sociala som en pågående process snarare än en fast 

struktur. 

 

Social konstruktionism erkänner enligt Burr (2004) inte existensen av en objektiv verklighet, det finns 

heller inte bara en sanning utan att det finns många sätt att förstå verkligheten och det finns många 

sanningar. Det är snarare så att den sociala konstruktionismen kritiserar social forskning kring att den 

ofta tar sin utgångspunkt i västerländska kontexter. Burr menar att språket är centralt inom den sociala 

kontruktionismen och att språket är reproducerande. Även om social kontruktionism inte ser på 

människan som statisk utan föränderlig så menar Burr att vi föds in i en värld med språkligt 

förutbestämda ramar. Vidare så har språket en framåtriktad karaktär, språket förutbestämmer tanken. 

Därmed är språket performativt, språket medför konsekvenser in i framtiden. När prästen deklarerar 

”man och fru” så menas inte äktenskapslagstiftning utan snarare en tanke om framtiden. Språk och 

tanke är därmed inte separerat utan hänger ihop, språket kommer först men bildar alltid basen för 

tanken. 

 

Burr (2004) menar att också diskurser inrymmer ideologiska dimensioner, diskurser utvecklas inte 

bara genom språket utan finns också i sociala praktiker. Diskurser fungerar inkorporerande genom 

representationer i språket men också i sociala praktiker, exempelvis inom sociala och institutionella 

organisationer. Burr exemplifierar hur nationella identiteter utvecklas genom diskurser, man kan 

förenklat säga att nationella identiteter inte bara utvecklas genom språket utan genom att vi 

exempelvis har en ”kaffekopp” med ett nationellt motiv blir artefakten tillsammans med språket en 
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diskurs som i en social praktik fungerar inkorporerande. Diskurser blir därmed meningsskapande och 

ett sätt att representera oss själva i en social praktik, något som konstrueras genom vad vi säger men 

också om vad vi känner, önskar och vad vi faktiskt gör.  

 

När det gäller makt så ansluter sig Burr (2004) till Foucaults teorier om att diskurser inrymmer makt 

genom att de verkar självreglerande. Foucault argumenterade för det diskursiva maktutövandet genom 

att exemplifiera förändringarna av fånghanteringen under 1800-talet som förändrades från att vara 

direkt bestraffande till att fångar bäst behandlades genom att ständig uppleva sig övervakade. Genom 

det s.k. Panoptikonet så sätter fångarna fokus på sig själva, istället för fångvaktaren, då blir 

förväntningen att fångarna själva skall reglera sina misstag. Den moderne människan exponeras 

dagligen genom många medier av en rad av framgångsberättelser, och förväntas då reglera sig själva 

och därmed bli sin egen framgång. Dagens hälso- och kosttrender är exempel på hur människor själva 

ansluter sig till självreglerande beteenden. Burr (2004) exemplifierar maktutövning i äktenskapet och 

skriver att kvinnor och män förälskar sig och ingår äktenskap men att äktenskapet också inrymmer en 

maktdiskurs om att mannen skall inbringa lön i utbyte mot att kvinnor skall stå för det oavlönade 

omhändertagandet av mannen. Burr menar att detta fortfarande är en diskurs och ett maktutövande 

som reproduceras i många delar av världen.   

5.2 Rosabeth Moss Kanters organisationsteori 
 

Rosabeth Moss Kanters forskning och organisationsteori har relevans för vår studie särskilt med 

anledning av att Kanter (1993) intresserar sig för minoriteters förutsättningar inom en organisation 

men också specifikt för kvinnors utsatthet. Vi har haft anledning att studera Kanter eftersom kvinnor i 

Försvarsmakten är i en minoritet och dessutom är verksamma i en traditionellt mansdominerad 

organisation. 

 

Rosabeth Moss Kanter (1993) lyfter i klassikern ”Men and Women of the Corporation” fram 

interaktionen mellan minoriteter och majoriteter ur ett organisationsperspektiv. Hennes forskning 

handlar om kvinnor som befinner sig i minoritet i stora mansdominerade organisationer. Kanter pekar 

på att den proportionella fördelningen mellan grupperna påverkar hur grupperna tenderar att uppfatta 

varandra. Författaren intresserar sig särskilt för ”skewed groups”, som kan översättas till de grupper 

som har en ojämn sammansättning och där de som befinner sig i minoritet i gruppen får rollen och blir 

s.k. ”tokens”. Proportionellt visar sig fördelningen 85:15 i en skev grupp, varav de 15 % eller färre 

utgör tokens. I en sådan grupp blir tokens symboler för en minoritet t.ex. en kvinna som är i minoritet, 

kommer även att få symbolisera hur samtliga kvinnor är. Vilket innebär att en kvinna inte är en individ 

utan blir en symbol för alla kvinnor. Kanter (1993) förklarar vidare att relationen mellan minoriteten 

och den dominerande gruppen (män) formas av tre olika tendenser: synliggörande, 

olikhet och assimilation. 

 

Med anledning av att tokens är i minoritet så uppmärksammas de, dessutom skiljs de ut ur mängden 

och det gör att de synliggörs. Kanter menar att synliggörandet i sin tur tenderar att skapa en press på 

minoritetens uppförande t.ex. så blir deras arbete mer synligt och offentligt och sker i mer symboliska 

omständigheter. Detta med anledning av tokens beteende tillskrivs deras sociala kategori istället för att 

se deras egna individuella egenskaper. Kanter förklarar att minoriteten inte behöver arbeta hårt för att 

bli synlig men däremot måste den arbeta hårt för att dess prestationer ska bli uppmärksammad. Med 

anledning av att minoriteten skiljer sig från majoriteten uppfattas de även som ett hot. En eller ett par 



6 

 

”tokens” närvaro frambringar en osäkerhet för majoriteten genom att närvaron påverkar majoritetens 

förgivettagna uppfattningar, normer och hur majoriteten vanligtvis kommunicerar sinsemellan. Detta 

gör att majoriteten då kan bli utmanad eller kan känna sig missförstådd. Det finns även en tendens att 

överdriva olikheterna mellan minoritetsrepresentanter och majoriteten. Tokens egenskaper har en 

tendens att förvrängas för att passa in i helheten. De blir lätt stereotyper och ses inte som enskilda 

individer. Majoriteten ser tokens då som representanter för en social kategori. Olikheten leder till en 

förstärkning av de dominerande kulturella gränserna och i detta ingår även isolering av minoriteten. 

Att majoriteten ser dessa tokens som representanter för en social kategori och inte som enskilda 

individer gör det lättare för majoriteten att både förvränga och behålla uppfattningen av en token. I de 

skeva grupperna blir minoriteten vanligtvis representant för onyanserade och generaliserade 

stereotyper. I dessa grupper är det lättare att behålla generaliseringen och den förvrängda bilden, att 

göra en stereotyp av en minoritet blir enklare. Vad som är anmärkningsvärt är att det är lättare för en 

minoritetsrepresentant i en sådan grupp att direkt identifiera sig och assimilera sig till den rådande 

stereotypen. Assimileringen leder till vad Kanter (1993) kallar för rollinkapsling. Denna rollinkapsling 

gör att majoriteten kan känna sig mer bekväm med en minoritets närvaro, men det kan vara skadligt 

för en token pga. att den stereotypa roll som minoriteten anpassar sig till snarare hämmar än främjar 

karriären. 

5.3 Joan Acker om reproduktion 
 

Joan Acker är en av såväl genus- som organisationsforskningens verkliga förgrundspersoner. Vi har 

särskilt intresserat oss för Ackers organisationsteorier kring reproduktion särskilt eftersom genus inte 

bara handlar om vad som görs på en strukturell nivå, utan också att genus reproduceras på 

symboliska (diskurser) och personliga nivåer men även i interaktionen mellan människor inom 

organisationen. Ackers poäng är att om en verklig förändring skall nås så måste alla nivåer 

inbegripas. Med anledning av att Försvarsmakten är en hierarkisk organisation lyfter vi även fram 

Ackers teori kring ojämlikhetsregimer eftersom denna teori sätter fokus på att det kan finnas flera 

maktdimensioner som kan hindra jämlikhetsarbetet. 

 

I artikeln ”Hierarchies, jobs, bodies – a Theory och Gendered Organisations” (1990) skriver Acker om 

genusperspektiv och feministisk forskning i relation till organisationer. Hon beskriver att den 

feministiska forskningen under 1970 och 80-talen börjar intressera sig för kvinnor och genus inom 

organisationer. Hon menar att bidragen varit viktiga, t.ex. genom att synliggöra inkomst och 

statusskillnader mellan män och kvinnor.  Genus handlar enligt Acker mer om att de sociala 

strukturerna och de sociala processerna är något som kontinuerligt görs istället för att se genus som en 

statisk maktordning. Inom denna forskningsinriktning framträder även bland andra Connell (2009) , 

och West & Zimmerman (1987), forskning som vi också intresserar oss för.  

 

Acker (1990) fokuserar i artikeln bland annat på den uppdelning som finns mellan produktion och 

reproduktion, där arbete är separerat och hierarkiskt överordnat från människans återskapande av sig 

själv, det vill säga reproduktionen. Människor separeras från sina kroppar och känslor för att kunna 

anpassas och ta plats i ett jobb. Inom denna organisationslogik existerar inga kroppar och då heller 

ingen reproduktion och därför inget genus. På ett sådant sätt blir den ideala medarbetaren en man. 

Acker utvecklar sin teoribildning kring genus inom organisationer i artikeln ”Gendering 

Organizational Theory” (1992). Hon beskriver fyra processer som reproduceras och samtidigt blir 

komponenter för hur genus kan analyseras inom organisationer. Den första processen handlar om 
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produktionen av genushierarkier, där det uppstår strukturella mönster, t.ex. hur makt, löner och ansvar 

fördelas. Den andra processen är symboliska processer som handlar om organisationens image men 

även om diskurser som finns inom ett företag. Det kan t.ex. innefatta de bilder och språk, den 

diskursiva praktik som organisationen använder för att föra fram sitt budskap, hur organisationen vill 

framstå och uppfattas, t.ex. inom intern och extern marknadsföring. Acker (1990, 1992) anser att dessa 

budskap alltid innehåller spår av sexualitet och en normerad maskulinitet, inte sällan är det den 

framgångsrike mannen som framträder, stark, beslutsam och effektiv. Den tredje nivån handlar om hur 

genus reproduceras i interaktionen mellan människor. Denna nivå tar sitt uttryck genom vem och 

vilka som inkluderas respektive exkluderas och hur dominans förhållanden uppstår mellan över och 

underordnade, processer där sexualitet involveras samt som ofta handlar om att favoritsera män. Den 

fjärde nivån är den mentala, det personliga identitetsskapandet som handlar om hur individer 

konstruerar deras förståelse av genus inom organisationer. Acker (1992) beskriver en slags 

förhandling där kvinnors framgång relaterar till hur de lyckas förhandla med deras sexualitet. Denna 

form av inre personliga nivå blir både ett sätt att överleva i en organisation, samtidigt som den också 

bidrar till att reproducera den första strukturella hierarkiska nivån. 

5.4 Joan Ackers teori om ojämlikhetsregimer 
 

I artikeln ”Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations” diskuterar Acker (2006) två 

olika frågor. Den ena handlar om intersektionalitet, de ömsesidiga relationerna mellan kön, klass och 

etnicitet och hur de reproducerar ojämlikhet och den andra frågan handlar om hur det går att identifiera 

hinder till att jämlikhet kan uppstå i organisationer. Hon föreslår begreppet ojämlikhetsregimer som ett 

analytiskt verktyg för att förstå hur ojämlikhet skapas i organisationer. Acker (2006) poängterar att 

ojämlikhetsregimer förekommer i alla organisationer. Dessa är löst sammankopplade till varandra i 

handlingar och processer som resulterar i att ojämlikhet såsom klass, kön och etnicitet upprätthålls i 

organisationer. Chefer, direktörer, ledare är tydliga exempel på ojämlikhet då dessa personer har mer 

makt och högre lön än t.ex. de som arbetar med produktion, sekreterare, handläggare osv. Denna 

ojämlikhet i organisationer handlar till största delen om systematiska skillnader mellan maktdeltagare 

och de som har kontrollen över mål, resurser och utfall. Hon påstår att män som är i höga chefs-

positioner, som är trygga i sina många privilegier och fördelar, kan i högre grad stödja minskandet av 

ojämlikhet än de män som är i mellanchefsposition som riskerar att förlora fler fördelar genom att 

verka för jämlikhet. Acker (2006) menar att trots det hårda ekonomiska klimatet under 2000-talet när 

det handlat om nedskärningar, företagens minskning av arbetskostnader så går arbetet med ojämlikhet 

(i USA) framåt och synliggörandet av det har ökat och legitimiteten minskat. Detta kan leda till att 

öppna upp en möjlighet till att ojämlikhetsregimer kan angripas på mer kraftfulla sätt. 

5.5 West och Zimmerman om Doing gender 

 

West och Zimmerman (1987) har relevans för vår studie i ett organisationsperspektiv, dels därför att 

de i likhet med Acker (1990, 1992) talar om genus på olika nivåer men framförallt att de ansluter sig 

till att genus är socialt konstruerat och att de lyfter fram betydelsen av den interaktion som sker i de 

mellanmänskliga relationerna.  
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West och Zimmerman (1987) förklarar i artikeln ”Doing gender” t.ex. att genus är något som ständigt 

görs, ett pågående projekt, men som ändå ofta hålls inom ramarna för respektive kategori. Vi kan ses 

som icke feminina, men vi kan inte göra oss till icke kvinna. Genus görs genom att följa vissa 

procedurer kring förväntande beteenden. Författarna förklarar även att genus görs med ett 

ansvarsperspektiv (”accountability”), eftersom andra ser och kan värdera hur vi beter oss. 

Omständigheterna blir då väsentliga eftersom det är i omständigheten som förväntningarna framträder. 

Därmed delar West och Zimmerman tanken om att genus är något socialt konstruerat, och motiverar 

det med att genus produceras i interaktioner. Deras poäng är att kategorier och genus görs i relationer 

som på olika nivåer reproduceras i våra dagliga interaktioner. De poängterar således att vi relationellt 

skapar genus. Att reproducera genus betraktas därför inte heller som något statiskt, men den omfattas 

samtidigt av självreglerande processer som ofta inkluderar en strävan av att upprätthålla traditionella 

genusidentiteter, t.ex. att männens identitet upprätthålls genom att vara dominant medan kvinnors 

upprätthålls genom att vara omhändertagande. För att åstadkomma förändringar kan lagstiftning vara 

en möjlighet även om den inte garanterar förändring men som kan öppna upp för kritiskt tänkande. 

Om verklig förändring skall åstadkommas så argumenterar West och Zimmerman (1987) kring 

förändringar på flera nivåer på institutionell nivå, t.ex. genom lagstiftning, på kulturell nivå, t.ex. hur 

en organisation arbetar med värdegrundsfrågor, men framförallt uppnås förändringar då de når 

interaktionsnivån.  Det handlar om relationer människor emellan, och att om vi kan förändra våra 

mellanmänskliga relationer så kan också fundamenten för reproduktionen av genus förändras.  

5.6 Intersektionalitet 
 

Genusforsning är idag en stor forskningsdisciplin med egna institutioner eller avdelningar inom 

svenska universitet och lärosäten. Vi har funnit att intersektionalitet är ett relevant teoretiskt begrepp 

eftersom det utvecklar komplexiteten och en helhetsförståelse kring genus.  

 

Anders Gustavsson (2010) skriver om intersektionalitet där en människa förstås eller utvecklar sin 

identitet genom att man både är och vad de enskilda subjekten gör i en komplex och mellanmänsklig 

kommunikation. Med detta menas att man inte bara är t.ex. kvinna utan att man också själv 

gör/konstruerar sig själv som kvinna men kön är inte den enda kategori som konstrueras. Ur 

poststrukturalistisk förförståelse skriver Anders Gustavsson med stöd i Lykke (2003) att begreppet 

intersektionalitet har sitt ursprung i politiska infallsvinklar när det gäller att förstå interaktion. Det 

handlar om att individer konstruerar sig som subjekt i gränssnitten mellan föränderliga och diskursiva 

maktaspekter kring bland annat etnicitet, klass, kön, ålder enligt Gustavsson (2010).  

 

Göran Ahrne (2010) tar upp intersektionalitet och förklarar begreppet med hur individers identiteter, 

erfarenheter och chanser har sitt ursprung i varierade positioner i den sociala omgivningen. Vidare 

förklarar författaren att med begreppet intersektionalitet går det att analysera hur individer är en del av 

en genusordning, en klasstruktur och etniska relationer. Genom att använda ett intersektionellt synsätt 

blir det möjligt att urskilja hur olika typer av makt kan sammanfalla och generera olika former av 

kombinationer mellan klassmotsättningar, könsordning samt skilda förhållanden mellan etniska 

grupper. 
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5.7 Connells teori om genusregimer och 

maskulinitet 

 

Raewyn Connell är en välkänd organisationsforskare som har sin teoretiska hemvist i det social 

konstruktionistiska perspektivet och intresserar sig särskilt för genus inom organisationer. Connell är 

med sina teorier särskilt relevant och högst tillämpbar för denna studie.  

 

Connell (2009) leder oss in i ett social konstruktionistiskt perspektiv och hämtar bl.a. inspiration från 

de Beauvoirs forskning kring hur människor ordnas i genuskategorier. Man är inte bara en man eller 

kvinna med biologiska skillnader, utan femininitet och maskulinitet och maskulinisering skapas. 

Vidare att det finns omfattande sociala drivkrafter för att styra människors beteende, de tar sitt uttryck 

t.ex. att mannen är den dominerande och kvinnan den underordnade i socialt könsnormerande 

pågående mellanmänskliga praktiker. Connell (2009) pekar på att dessa under historien olika sociala 

drivkrafter skapat grundskillnader, men även att genus är ett blivande, det vill säga ett tillstånd under 

aktiv konstruktion. Människor konstruerar sig själva som maskulina och feminina, och därmed intar de 

en plats i genusordningen. Connell har även ett maktperspektiv som delvis tar sin utgångspunkt i 

Michel Foucault (1977) idéer om att makt utövas diskursivt. Connell ställer sig därmed bakom den 

poststrukturalistiska förståelsen att makt utövas genom vårt sätt att tala om människor. Ett centralt 

begrepp i Connells forskning är genuskategorisering som pågår inom institutioner – genusregimer, det 

finns en mer övergripande samhällelig genusordning samt även lokala genusregimer vilket skulle 

kunna omfatta institutioner som Försvarsmakten genom att de kan ha underliggande normer för hur 

genus förväntas ordnas. Normer som kan handla om vad som förväntas, t.ex. att män förväntas arbeta 

med teknik och kvinnor med sociala frågor (Connell, 2009). 

 

I likhet med intersektionalitesforskning som fokuserar på variationer skiljer Connell (2008) i boken 

”Maskuliniteter” mellan flera olika slags maskuliniteter och behovet av att utforska de inbördes 

maktrelationerna mellan män. Med hänsyn till dessa riktlinjer går det att se de relationer och praktiker 

som formar maskulinitetens mönster i den västerländska genusordningen. I varje samhälle finns en 

överordnad maskulinitet en så kallad hegemonisk maskulinitet. Connell använder således sig av 

begreppet hegemoni som har sitt ursprung i Antonio Gramscis analys av klassrelationerna. Hegemoni 

handlar om en slags kulturell ideologi som gör att en grupp kan försvara och upprätthålla en ledande 

position i samhället. Detta kan enligt Connell (1987) förändras med tiden såsom att de rådande 

manliga idealen har historiskt sett förändrats. Det handlar även om att nya grupper kan utmana tidigare 

ideal och utforma en ny hegemoni. Vidare förklarar författaren att hegemoni skapas ifall det finns ett 

samband mellan institutionell makt och kulturella ideal och att det bl.a. inom den högsta nivån inom 

militären och näringslivet existerar en dominerande kollektiv bild av maskulinitet. Connell hävdar att 

hegemoni innebär en kulturtillhörighet i samhället som helhet, och att inom detta kulturella regelverk 

existerar flera speciella genusrelationer som är byggda på dominans och underordning mellan olika 

kategorier av män och kvinnor. Författaren pekar på att det i västerländska samhället i synnerhet 

handlar om heterosexuella männens dominans och de homosexuella männens underordning. Det 

handlar om att inordna homosexuella män längst ned i männens genushierarki, men där placeras även 

feminina heterosexuella män (Connell, 1987). 
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5.8 Martin Molin om multidimensionella 

identiteter och emancipatoriska ideal 

 

Vi har även valt att använda Martin Molins teorier, även om Kanter (1993) problematiserar kring 

minoriteter, så behöver inte minoritetspositionen bara leda till en underordning utan det kan finnas 

möjligheter till andra och mer frigörande ideal för kvinnor i en traditionellt mansdominerad 

organisation.  

 

Vad som är en norm kan beskrivas som bilden av vad som ses som normalt respektive avvikande. 

Även om normer påverkar konstruktioner kring genus, t.ex. att tjejer förväntas vara mjuka och killar 

tuffa så är det intressant att föra in genusrelaterade aspekter kring då människor inte agerar i linje med 

det förväntade. Martin Molin (2010) skriver om multidimensionella identiteter, som beskriver att 

människor kan ha olika förväntningar på vem man är eller förväntas vara beroende på vilket 

sammanhang som är aktuellt. Vidare att det kan finnas emancipatoriska och frigörande ideal som 

handlar om att bli något annat än vad rådande förväntningar föreskriver enligt Molin (2010). Man kan 

tänka sig att normer och förväntningar på beteenden i ett genusperspektiv i Försvarsmakten kan vara 

problematiskt med anledning av att kvinnor är i minoritet, och sammanhanget kan präglas av manliga 

ideal. Samtidigt som sammanhanget ”att vara i Försvarsmakten” kan vara en möjlighet för kvinnor att 

frigöra sig från vad som kan upplevas som begränsande normer, som att kvinnor förväntas vara mjuka, 

vilket skapar möjlighet att uttrycka andra subjektpositioner.  

6. Tidigare forskning 

Eftersökningar kring studier av genus inom eller kopplat till det militära försvaret generellt eller till 

myndigheten Försvarsmakten specifikt ger vid handen att det är ett forskningsområde som vunnit ett 

relativt litet intresse. Anne Nilsson (1990) har studerat kvinnan som officer, Annika Kronsell och 

Erika Svedberg (2001) skriver om genusskapande inom fredsbevarande och militära praktiker, Tomas 

Kryhl intresserar sig för kvinnans väg till officer i svenskt försvar och Sofia Ivarsson (2004) har sitt 

studerat fredsfrämjande insatser ur ett genusperspektiv.  

Egnell, Hojem och Berts (2012) skriver i en rapport från Uppsala universitet om implementeringen av 

ett genusperspektiv i militära organisationer och operationer. Deras studie avser den Svenska 

Förvarsmakten men beskriver även nordiska enheter. Den uppehåller sig främst kring genus i 

internationella operationer i relation till FN resolution 1325. Det är intressant att Sverige beskrivs som 

ett framträdande land inom genus, och att Försvarsmakten har erfarenheter som bör delas till andra 

länder. Men det framkommer också att genus blir något enskilt betydelsefullt, främst genom att 

befattningshavare med ett genusperspektiv implementeras ”Gender advisors”. Befäl som sitter i olika 

staber för att föra in genus som en del av lösningen av konflikten. Det utvecklas också olika 

samverkansgrupper där kvinnor utgör en del av de tjänstgörande soldaterna/befälen, något som även 

beskrivs som betydelsefullt och framgångsrikt. Däremot framkommer att genus blir något isolerat, dels 

därför att genus, i benämningen gender stannar i internationella operationern och inte förs över i 

organisationen som helhet, och att det dels handlar om gender som ett slags verktyg för att lösa 

isolerade händelser. Det finns därmed inget genusperspektiv eftersom genus inte används för att förstå 
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konflikter som helhet och därmed inte heller utgör en del av den militära utbildningen för att lösa 

konflikter. Genus blir något avgränsat och instrumentellt.  

 

Den som verkligen går på djupet kring genus är Alma Persson (2011) som i sin avhandling ”Changing 

boundaries defending boundaries” intresserar sig för genusrelationer inom Försvarsmakten. Hennes 

avhandling grundar sig empiriskt på fyra artiklar. Hennes studier är kvalitativa, två av dem baseras på 

intervjuer med informanter från Försvarsmakten och två studier är etnografiska där hon följer en enhet 

som förbereder sig för en fredsbevarande insats.  

 

Perssons (2011) första artikel lyfter fram att kvinnliga officerare upplever en öppenhet och välkomnas 

av överordnade samtidigt som de av samma grupp får hot med syftet att skrämma dem från att delta i 

enheter där kvinnor inte finns representerade. Det handlar om att de behöver bevisa sin duglighet för 

att bli accepterade och att kvinnliga officerare äger sin egen förhandling i att inkluderas, samtidigt som 

det ligger i andras avgörande om de exkluderas. De genusrelationer som framträder är olika strategier 

eller ståndpunkter som kvinnor kan inta för att bygga relationer, den ena handlar om att vilja bli 

behandla annorlunda i relation till män, och den andra om att som kvinna vara lika och därmed ”en av 

männen”. Båda strategierna är problematiska eftersom möjligheten att inkluderas kräver ett agerande 

är beroende av andras godkännande.  

 

I artikeln ”Soldiers och secretaries” utvecklar Persson (2011) förståelsen för hur ramarna görs i ett 

genusperspektiv, närmare bestämt vilka typer av grupperingar som gör sig gällande. Hon talar om en 

”inre krets” där kärnan består av militär personal företrädesvis män och att andra grupperingar på olika 

sätt marginaliseras. De civila delarna där kvinnor ingår beskrivs som komplementära. Normen som är 

maskulinitet både konstrueras och tas för given. Hon lyfter fram stereotyper som att feminist är något 

som man gärna skämtar om att ingen manlig soldat eller officer talar om sig själv som feminist. 

Genom resolution 1325 så lyfter Persson (2011) fram att möjligheten för genus stärkts men 

problematiserar samtidigt att det främst avser specifika insatser och mindre Försvarsmakten som 

helhet.  

 

Den tredje artikeln i Persson (2011) heter ”Framåt gubbar” och handlar om militär praktik i ett 

insatsförband. Persson argumenterar här för en genusordning som innefattar att kvinnliga officerare 

konstrueras som komplementära till män. Konstruktioner som relaterar till en effekt av de specifika 

uppdrag som kvinnor tilldelas i insatser och som ett resultat av Resolution 1325. 

 

Den fjärde och sista artikeln ”An unintended side effect of pepper spray” handlar om hur män och 

manlighet görs eller inte görs i en militär övningskontext. Det är en pepparsprejsövning som 

genomförs, där män börjar gråta samt visar svaghet, smärta och rädsla. Persson (2011) förklarar att 

detta är beteenden som behöver repareras, och med repareras menas inte bara att manligheten skall 

återställas utan också att det finns en medvetenhet om att denna reparation är nödvändig. Män som 

visar kvinnlig svaghet skall repareras och återställas som manliga. Befälet försöker redan i förväg, 

reparera den brustna manligheten genom att göra män uppmärksamma på eventuella reaktioner redan 

innan de skett. Det finns också ett kollektivt reparerande där alla ingående är och blir ”hjältar på sin 

egen nivå”. Det framkommer också en homosocialitet i övningen, som också senare blir ett problem 

när män konfronteras med termer av att det var ”kärlek mellan er i övningen”. Även detta beteende är 

något som skall repareras i efterhand.  
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Sammantaget kan man säga om Perssons avhandling att genus är något som ständigt görs, genus görs 

varje dag och i varje situation samtidigt som det finns gränser för genus, gränser som också försvaras 

och behöver repareras t.ex. att brusten manlighet återställs. 

 

I en internationell utblick finns Carol Cohns (2000) artikel ”How Can She Claim Equal Rights When 

She Doesn´t Have to Do as Many Push-Ups as I do?” Cohns forskning är intressant och relevant 

eftersom den dels handlar om genusproblematiken inom det militära och dels därför att hon intresserar 

sig för hur normer kring genus uttrycks diskursivt. Studien baseras på djupintervjuer av både män och 

kvinnor inom det Amerikanska försvaret. En skillnad mellan det Amerikanska systemet och det 

Svenska är att USA har ett könsdifferentierat fysiskt testsystem, alltså olika fysiska krav för män och 

kvinnor, medan det i Sverige är samma krav. Cohns (2000) poäng är just att det är systemet kring PT 

(physical training) som är normativt. Hon beskriver en officiell linje, en form av offentlig diskurs som 

handlar om att mångfald är bra och att kvinnor kan vara värdefulla i vissa situationer, t.ex. genom 

kroppsvisitering av andra kvinnor, och att kvinnligt ledarskap, t.ex. en större eftertänksamhet kan ses 

som något positivt. Men hon utvecklar framförallt en normsättande intern diskursiv praktik som har 

sin grund i systemet eftersom systemet gör skillnad på män och kvinnor. I detta gränssnitt uppstår ett 

antal genusmotsättningar. Cohn (2000) understryker att det finns olika förväntningar t.ex. kvinnors 

eftertänksamhet och mjukhet och att dessa förväntningar leder till olika förståelser kring genus. En 

förståelse som även kan förklaras som en genusmotsättning är de olika kraven på män och kvinnor, 

motsättningen uppstår eftersom kraven inte är jämlika. En annan genusmotsättning är att kvinnor 

genom dessa lägre krav hotar såväl försvarets status som mäns karriärmöjligheter. Följden blir att det 

uppstår ett motstånd och ett ifrågasättande av både de fysiska kraven och jämställdhet och att män då 

inte utvecklar sympatier för kvinnor inom det militära. Det finns en rad olika diskurser som inte är 

”sägbara”, t.ex. att kvinnor inte bör finnas i det militära, men att dessa diskurser ändå påverkar kvinnor 

i konstruktioner av genusskillnader mellan män och kvinnor. Exempel på konsekvenser av dessa 

konstruktioner kan vara att män uttrycker ilska mot överordnade när det gäller konkurrensen från 

kvinnor, och att män uttrycker att det militära förlorat sitt inneboende själ eftersom systemet är 

ojämlikt.  

7. Metod 

Vår uppsats är en kvalitativ studie där vi tillämpar en diskursiv analysmetod ur ett social 

konstruktionistiskt genusperspektiv. Eftersom vi valt att studera hur diskurser och konstruktioner 

uppstår så fann vi det som den mest lämpliga forskningsmetoden, detta med stöd av Langemar (2008).  

 

Anledningen till att vi valt diskursanalys som metod är att vi varit intresserade både av det som 

Försvarsmakten skriver om genus och vad som framkommer diskursivt i den mellanmänskliga 

interaktionen. Ytterligare ett skäl till vald metod är att genusproblematiker ofta inrymmer 

maktdimensioner (Acker, 1990, 1992) något som också kan uttryckas dolt, vilket motiverar intresset 

för diskurser. Vårt intresse riktas därmed mot det som skrivs och kring det som sägs där policytexter 

och intervjuer som transkriberas i text bygger studien empiriskt.  

 

Inom den samhällsveteskapliga forskningen finns det två olika forskningsstrategier, den ena är 

kvalitativ och den andra är kvantitativ. Något förenklat så handlar den kvantitativa forskningsstrategin 
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om att tonvikten läggs på kvantifiering vid insamling av analys av data. Inom det kvantitativa finns ett 

positivistiskt synsätt med en uppfattning att det finns en objektiv verklighet. Medan den kvalitativa 

forskningsstrategin lägger vikt på språket och inte på kvantitet vid insamling av data. Här ses den 

sociala verkligheten som ständigt föränderlig och intresset ligger i hur människor förstår och tolkar sin 

sociala verklighet (Bryman, 2011). 

 

I vårt fall har vår datainsamlingsmetod skett genom att både studera Försvarsmaktens policytexter med 

syftet att tolka dessa i förhållande till deras kontext (Harboe, 2013). Vi har även genomfört sju 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilka bidragit till ett textunderlag som vi valt att tolka ur ett 

genusperspektiv. Metodmässigt har datainsamling skett genom ett urval av texter, t.ex. jämställdhets- 

och policydokument samt genom intervjuer av ett urval av medarbetare inom Försvarsmakten (både 

militärer och civila) där intervjuunderlaget transkriberats till text. Såväl de utvalda policytexterna som 

de utskrivna intervjuerna har analyserats diskursivt. 

 

Enligt Thornberg (2012) är diskursanalys en metod som studerar vilka sanningar som skapas om vad 

som är normalt respektive avvikande eller vad som tas för givet och vad som osynliggör olika 

företeelser i text och tal. Diskursanalysen är inspirerad av Foucaults (1993) definition av diskurs som 

”praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om”. Det finns en tydlig 

maktdimension i Foucaults idéer om att makt inte utgår från någon speciell person utan att makt är 

något ständigt närvarande och som positionerar olika subjekt i förhållande till varandra. Med diskurs 

menas att det som skrivs och talas om är det som blir normalt och här finns också makten att avgöra 

om något eller någon är avvikande (Thornberg, 2012) 

 

Inom diskursanalysen som metod är datainsamling och analyser inte tydligt uppdelad utan en helhet, 

det handlar om att fånga det sanningsanspråk som framträder i texterna (Thornberg, 2012). 

  

Langemar (2008, s. 139-140) beskriver sex huvudsteg i diskursteorins metod.  

1. Konstruktioner av diskursiva objekt, t.ex. vad som finns beskrivet i texter.  

2. Skillnader i konstruktioner, t.ex. om beskrivningar får olika innebörder. 

3. Diskurser som handlingsorienterade, hur diskurser påverkar handlingar. 

4. Beskrivning av subjektspositioner, t.ex. vem som har positionen (makten) att uttrycka sig. 

5. Subjektspositionernas möjlighet till handling i termer av diskurs och praktik, hur människor 

kan handla eller förväntas handla. 

6. Påverkan av diskurser och positioner i förhållande till subjektivitet, hur olika drivkrafter 

samverkar och hur de påverkar människors möjlighet eller begräsningar att handla.  

7.1 Tillvägagångssätt 

 

Med inspiration av Langemar (2008) och Thornberg (2012) har vi utvecklat följande analysmodell: 

Inledningsvis har vi gjort en selektering och samlat ett urval av policytexter som handlar om 

jämställdhet och genus. Texterna har antingen funnits i Försvarsmaktens dokumentsamling, men de 

har även hämtats från andra källor som reglerar jämställdhetsfrågan inom Försvarsmakten, t.ex. 

Försvarsmaktens regleringsbrev och regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Därefter har vi gjort 

en dekonstruktion av dessa texter, i meningen vilka genuskonstruktioner som är framträdande i texten. 

Med stöd av denna dekonstruktion har vi sedan gjort en diskursiv textanalys. Sedan har vi genomfört 

intervjuer (tematiserade semistrukturerade) och efter transkribering av genomförda intervjuer har vi 
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fått fram ett textunderlag för vidare diskursiv analys. På samma sätt som med policytexterna, har vi 

först dekonstruerat intervjutexterna i meningen att identifiera vilka genuskonstruktioner som är 

framträdande i intervjutexterna. Med stöd av dekonstruktionen har vi senare gjort en diskursiv 

textanalys av intervjutexter. Därefter utvecklar vi med stöd av de båda diskursanalyserna förslag på ett 

antal möjliga handlingsstrategier. Den teoretiska referensramen och de begrepp vi använder har 

fungerat som ett stöd under dekonstruktion men den har framförallt använts i analysdelarna. Slutligen 

sammanfattas uppsatsen i en avslutande diskussion där vi sammanfogar diskursanalyserna och det 

teoretiska ramverket.  

 

Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med stöd av en tematiserad semistrukturerad intervjuguide (Langemar, 

2008, s. 69). Intervjuguiden har operationaliserats med utgångspunkt från frågeställningarna och 

utifrån dessa utvecklat ett antal teman (Harboe, 2013, s. 101-103). Samtliga intervjuer är mellan 45 

och 60 minuter. Dessa utfördes inom loppet av tre veckor. En del av dem har vi som författare utfört 

tillsammans och vissa av intervjuerna har av praktiska skäl genomförts var för sig. En intervju utfördes 

på Skype, en på ett café och resterande på olika platser inom Försvarsmakten. Varje intervju spelades 

in och transkriberades. Transkriberingen delade vi upp, likaså analysen för att sedan tillsammans 

resonera om resultaten för att säkerställa våra analyser. En reflektion kring intervjuerna som utfördes 

enbart av en av författarna är det faktum att vi intervjuat personer av motsatt kön och att detta kan ha 

haft en viss påverkan på hur dessa informanter svarat på våra frågor. 

Urval av informanter 

Intervjuer har genomförts med sju informanter från Försvarsmakten. Dessa har utgjorts av civilt 

anställd personal, både män och kvinnor samt militärt anställd personal både män och kvinnor. Dessa 

informanter har initialt utgjorts av ett bekvämlighetsurval och därefter ett snöbollsurval (Bryman, 

2011). Vi anser att vi har fått en jämn spridning vad gäller informanternas kön, ålder och yrkesroller. 

Inom denna militära informantgrupp finns det chefer i urvalet dels på förbandsnivå, men också på hög 

ledningsnivå (högkvarter). En av informanterna har under intervjutillfället varit föräldraledig (militär 

kvinnlig informant) och en informant (kvinnlig f.d. soldat) har relativt nyligen lämnat sin tjänstgöring 

vid Försvarsmakten.  

7.2 Kvalitetsvärdering 
 

Begreppen validitet och reliabilitet är två viktiga kriterier inom kvantitativ forskning. Inom kvalitativ 

forskning diskuteras trovärdighet istället för intern validitet. Trovärdigheten i en kvalitativ studie 

innefattar att resultaten ska vara trovärdiga. Studien ska genomföras i överensstämmelse med de regler 

som finns och att resultatet ska förses till de som deltagit i studien och att dessa ska intyga om att 

forskaren förstått den sociala verklighet som studerats på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). I vårt fall har 

forskningsprocessen varit att samla policydokument, genomföra och transkribera intervjuer, 

dekonstruera textunderlag från dokument och intervjuer, samt att analysera dem diskursivt. Vad gäller 

reliabilitet så syftar det till inom kvantitativ forskning om tillförlitlighet i mätningar (Langemar, 2008). 

Vad som dock kan nämnas är s.k. intern reliabilitet som handlar om att samtliga forskare i gruppen är 

överens om hur data ska tolkas. I vårt fall har vi båda analyserat resultaten av intervjuerna var för sig, 

men även tillsammans resonerat för att få ett så säkert resultat som möjligt. 
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Langemar (ibid.) tar upp begreppet kvalitativ generaliserbarhet, det handlar om i hur hög grad 

resultatet av det som studerats kan generaliseras till populationen som undersökts. Detta delar 

författaren upp i två steg, dels om datainsamlingen givit en generaliserbar bild av det som undersökts 

samt om urvalet utförts på ett adekvat sätt. I vår undersökning har vi fått fram ett antal diskurser som 

hämtats ur analyser av policytexter samt med stöd av dessa textanalyser har studien utökats till att 

även analysera textunderlag som baserats på genomförda intervjuer. Genom att ha spridning i dels: 

ålder, kön, yrkeskategorier (civila och militära) men även en geografisk spridning av informanter och 

därtill ett urval av texter så anser vi att vi gjort vårt urval på ett adekvat sätt. Mot bakgrunden av detta 

går det att argumentera för att vi fått ett representativt resultat som går att applicera på populationen 

dvs. Försvarsmakten i stort. 

 

7.3 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet i Sverige har framställt fyra huvudkrav som gäller för all samhällsvetenskaplig 

forskning som forskaren skall ta hänsyn till, dessa är: informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Langemar, 2008). För att uppnå dessa har vi arbetat enligt 

följande. Vad gäller informationskravet så informerade vi samtliga intervjupersoner om syftet med vår 

studie samt deras roll som informanter. I fråga om samtyckeskravet förklarade vi för personerna att 

deltagandet bygger på egen fri vilja och att de har rätt att avstå att svara på frågor som inte känts 

lämpliga. Konfidentialitetskravet har uppfyllts i denna uppsats genom att vi informerat informanterna 

om att vi är skyldiga att iaktta sekretess och att vi har avidentifierat personerna genom att kalla dem 

för t.ex. civilanställd man. Slutligen när det gäller nyttjandekravet så har det uppnåtts då det material 

vi samlat in enbart använt i denna kandidatuppsats och inget annat. Samtliga informanter godkände att 

intervjuerna spelades in. 

8. Dekonstruktion av texter 

Denna del av resultatredovisningen avser dekonstruktion av policytexter. Dekonstruktionen syftar till 

att visa hur policytexter framställer jämställdhet och genus.  

Jämställdhetsfrågor där genus finns inordnad är reglerad inom Försvarsmakten. Dels genom de 

särskilda regleringsbrev som ställs på myndigheten men också av att Försvarsmakten omfattas av 

inriktningen för den generella jämställdhetspolitiken, t.ex. dokumenten ”Målen för 

jämställdhetspolitiken” (Regeringskansliet, 2014) samt ”Regeringens handlingsplan för att genomföra 

säkerhetsrådet resolution” (2009). 

Även utifrån ett kommunikativt perspektiv, främst vad avser intern och extern marknadsföring, så är 

det tydligt att jämställdhets- och jämlikhetsfrågor är framträdande i Försvarsmakten. Frågorna beskrivs 

i myndighetens kommunikation t.ex. kring det som exponeras på hemsidan och i annonskampanjer. 

Myndigheten omfattas och kommunicerar i en rad olika dokument som reglerar jämställdhet och 

jämlikhetsfrågor, där genusperspektivet även finns beskrivet. Försvarsmakten gör ett antal försök att 

beskriva och definiera genus, bland annat skrivs det att genus kan ses som något indirekt, och 

motiverar det med att det handlar om hur genus konstrueras i en mellanmänsklig interaktion.  
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Vi väljer översiktligt och selektivt ut de texter som vi finner mest relevanta med koppling till 

genusområdet. Vi gör även specifika utdrag ur respektive text med det som har relevans för 

genusområdet, och lämnar därmed en stor del av det totala textmaterialet obearbetat.  

Försvarsmaktens vision  

“Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.” 

Försvarsmaktens värdegrund 

Värdegrunden är kort, närmast tematiskt och finns med alltid i inledningen i andra jämställdhets- och 

jämlikhetsdokument. 

Det övergripande förhållningssättet uttrycks i Försvarsmaktens ”värdegrund”. 

 

Öppenhet – var öppen och ärlig, 

Resultat – ta initiativ och uppnå resultat,  

Ansvar – ta ansvar och var pålitlig.  

Försvarsmaktens uppförandekod 

Värdegrunden kompletteras av en ”uppförandekod”. Koden återger inledningsvis värdegrunden men 

utvecklar och anger att den som representerar Försvarsmakten inte bara bör ha utan att det också är 

viktigt att ha en genomtänkt egen etiskt grund att stå på. Att vara ansvarstagande och lojal är också 

önskvärda egenskaper. Mångfald beskrivs som en tillgång. Med mångfald menas att tillvarata mångas 

kompetenser och kunskaper, men också ett avståndstagande från t.ex. diskriminering. Mångfald 

handlar också om att inte missbruka makt.  

Som exempel anges i uppförandekoden vad man inte skall göra inom mångfaldsområdet. Koden anger 

också vikten av att vara öppen och samarbeta med andra utanför organisationen. Det anges inte i 

texterna vad som avses med utanför, men det är kanske rimligt att tänka sig aktörer från det svenska 

samhället i stort, alternativt organisationer som representerar människor från andra länder.  

Försvarsmaktens styrdokument   

Försvarsmakten omfattas även av ett styrdokument ”Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet 

och jämlikhet 2012-2014” (Försvarsmakten, 2012). I förordet anges att Försvarsmaktens uppdrag 

bygger på förhållningssättet om människors lika värde och att olikheter är berikande för myndigheten. 

Försvarsmaktens uppdrag handlar om att försvara demokratin och de mänskliga rättigheterna. 

Dokumentet anger både ett aktivt främjande arbete, samtidigt som det handlar om att Försvarsmakten 

skall leva upp till Diskrimineringslagen (2008:567) samt ett antal FN resolutioner bland annat 

säkerhetsrådet resolution 1325. Försvarsmakten anser att verksamheten blir mer effektiv genom en 

jämnare könsfördelning.  

Ansvarsfrågan framträder tydligt i både förord och inledning. Med vem menas medarbetare och chefer 

dvs. alla som arbetar i Försvarsmakten.  Med ansvar beskrivs både ett innehåll, t.ex. att det tydligt 

handlar om att gestalta vad ett demokratiskt samhälle står för. Men det skrivs ännu tydligare fram vem 

som har det specifika ansvaret. Det framgår tydligt att chefer har ett särskilt ansvar när det gäller 

jämställdhet.  

 

I styrdokumentet erkänns det att det i myndighetsutkrävandet gäller för Försvarsmakten att leva upp 

till sin roll som normgivande i samhället och att myndigheten därmed förväntas leva upp till 

samhällets förväntningar kring t.ex. en jämställd personalsammansättning.  



17 

 

För att nå framgång skriver Försvarsmakten att jämställdhetsarbetet måste vara planmässigt, 

målinriktat och pågå fortlöpande. Mätbara mål (3års mål) finns uppsatta för perioden mellan 2012-

2014. 

I själva inriktningsarbetet skall det som strukturellt och organisatoriskt försvårar eller hindrar 

jämställdhetsarbete prioriteras. Myndigheten lyfter särskilt fram diskrimineringslagen 4§, 6§ samt 7-

9§§. 

 

När det gäller arbetsområden så nämns det förebyggande arbetet, men det utvecklas inte utan beskrivs 

som att den som utsatts för anmäler eller påtalar trakasserier inte får utsättas för repressalier. Vidare så 

beskrivs vikten av jämställdhet i relation till rekrytering. Även att allt beslutsfattande skall omfattas av 

ett jämställdhetsperspektiv, något som enligt Försvarsmakten är ett prioriterat och strategiskt sätt att 

vara jämställdhetsintegrerad med syftet att bli en mer jämställd organisation.  

 

Försvarsmaktens jämställdhetsintegrering omfattar insatsverksamheten (gäller alltså ej all verksamhet) 

ett genusperspektiv, vilket skall omfatta insatser inom både den nationella och internationella 

verksamheten. Genusperspektiv är något som skall komma män, kvinnor samt pojkar och flickor till 

godo. Det är alltså kön som är utgångspunkten i genusbeskrivningen. Det anges att genusperspektivet 

ökar Försvarsmaktens operativa effekt och bidrar till skyddet av mänskliga rättigheter.  

Lönekartläggning med syftet att leva upp till gällande lagar och förordningar skall om det finns 

osakliga löneskillnader relaterat till kön omgående utjämnas.  

När det gäller målsättningen så beskrivs det bland annat att, utrustning skall vara anpassad efter 

kvinnor och män. Nyanskaffning av materiel skall ha ett genusperspektiv, men det verkar som det är 

anpassning till kön som menas. Män och kvinnor skall finnas på alla befattningar, en strävan mot jämn 

personalsammansättning där 20 % kvinnor skall utgöra rekryteringsbasen, samt 10 % av cheferna på 

en viss nivå ska vara kvinnor.  

 

Styrdokumentet beskriver sedan ansvarsförhållanden, uppdelat på övergripande ansvar och åtgärder. 

Åtgärderna beskriver de lokala förutsättningarna samt ansvarområden. Ansvar utkrävs på flera 

områden och hierarkier. Det framkommer också att det finns särskilda checklistor som skall följas eller 

genomgås. Checklistan inför beredning och beslut, samt checklistan Genussmart – övning före insats 

är två listor som nämns, men som bara omfattar delar av verksamheterna. Tydligt blir att genus som 

begrepp används vid insatsverksamheter. Återkommande är också att chefer förväntas både ha och 

själva omfattas av genusperspektiv både när det gäller ledning och utbildning. I det lokala arbetet ges 

även riktlinjer för förutsättningar för det förebyggande arbetet, exempel på detta är att 

handläggare/kontaktperson skall utses, kommittéer skall tillsättas, budget skall tas fram. Det visar på 

att Försvarsmakten i handling inte bara skriver om genus utan att det också skall finnas reella 

förutsättningar för att bedriva arbetet. 

Försvarsmaktens bilaga till styrdokument – begreppsdefinition 

Som bilaga till Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet (2012) finns en bilaga 

”begrepp och definitioner” (Försvarsmakten, 2012). Här definieras en rad olika begrepp och interna 

begreppskonstruktioner inom området. Det avser både mer generella begrepp som kön och genus men 

också Gender Focal Point (GFP) som är en organisationsenhet för att integrera genusperspektiv inom 

insatsverksamheten. Det finns ett antal begrepp och definitioner (redovisas nedan) som relaterar till 

denna studie, vilket också innebär att studien avgränsar och selekterar ur den av Försvarsmaktens 

redovisade begreppsapparaten.  
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Genus – det sociala könet som skapas genom handlingar och föreställningar om kvinnlighet och 

manlighet i samhället. Genus har inget att göra med det biologiska könet. 

Jämställdhetsintegrering – menas en införlivning av ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande, 

vilket Försvarsmakten utvidgar med en skrivning att det handlar om att de som fattar beslut skall göra 

det med ”genusglasögon” på sig med syftet att uppmärksamma och medvetandegöra de konsekvenser 

som beslutet innebär för män och kvinnor. 

Kön – det finns två biologiska kön, man och kvinna. 

Könsidentitet/uttryck – menas en persons könsidentitet utanför könsnormen, t.ex. transvestit eller 

intersexuella men också att en människas könsidentitet (även de inom normen, vår anm.) kan uttryckas 

på olika sätt. 

Norm – beskrivs som en osynlig regel, vikten av att syliggöra normer och att inte uppfylla normer 

innebär att avvika. Kring detta begrepp exemplifierar Försvarsmakten den heteronormen som 

definieras som föreställningen om förväntningen om att kvinnlighet och manlighet är varandras 

motsatser samt att heteronormen omfattas av en maktaspekt där de som följer normen har makten att 

avgöra vad som är annorlunda (avvikande, vår anm.) och inte önskvärt.  

Positiv särbehandling – menas att en arbetsgivare vid lika eller liknande kompetens kan välja en 

person av underrepresenterat kön. Det beskrivs som ett sätt att främja jämställdhet och att det är tillåtet 

i ett könsutjämnande syfte. 

Försvarsmakten lyfter i olika texter och sammanhang fram mångfald och ser det som en tillgång. Värt 

att notera är att man inte har definierat mångfald i dokumentet ”Begrepp och definitioner”  

Om det händer 

”Om det händer” ett samarbete mellan Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Rekryterings-

myndigheten där myndigheterna i en broschyr med ett stödjande syfte, kortfattat och kommunikativt 

beskriver vad som gäller och händer då någon blir trakasserad eller utsatt för kränkande särbehandling 

(Samverkansrådet, 2012). Texten är en populärversion av styrdokumentet som både förklarar begrepp 

och ger förslag på åtgärder. Den anger att den som är utsatt skall tala med en kollega eller chef. Texten 

anger också att den som är ansvarig eller chef (arbetsgivarrepresentant eller utbildningssamordnare) är 

skyldig att utreda och vidta åtgärder. Detta skall ske omedelbart då chef eller ansvarig hör eller ser 

något och följa en särskild checklista som heter ”Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling”. 

Texten anger inte i ansvarsdelen, utan i begreppsdelen att grova trakasserier och sexuellt våld skall 

polisanmälas.  

FN resolution 1325 (2000) 

Resolutionen som är antagen av Sverige, handlar om kvinnors och flickors särskilda utsatthet vid 

väpnade konflikter. Den lyfter med anledning av denna utsatthet vikten av att föra in jämställdhets-

perspektiv även i det förebyggande arbetet och uppmanar medlemsländerna däribland Sverige att 

främjande agera inom en rad områden. Det handlar bland annat om att kvinnor skall i ökad 

utsträckning delta på alla beslutsnivåer, att inkorporera jämställdhetsperspektiv i beslutsfattandet, 

förstärkt genusanpassad utbildning som avser insatser såväl väpnade som förebyggande samt den 

nationella verksamheten. I den nationella handlingsplanen (2009)  anger Regeringen att frågorna måste 

prioriteras i dess genomförande och att Försvarsmakten är en av de myndigheterna (vid sidan av flera 

andra t.ex. Rikspolisstyrelse och Sida) som skall intensifiera arbetet med genomförandet av 

resolutionen. Utmaningen kring jämställdhet finns också definierat och antaget som ett av de åtta 

milleniemålen. Målen utvärderas och rapporteras årligen. Mål tre beskriver målet öka jämställdheten 

mellan kvinnor och män målen (det finns flera) är främst kvantitativa och handlar om att jämna ut 
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förhållandet mellan män och kvinnor i politiken, i utbildning och i arbetslivet (The Millenium 

Development Goals Reports, 2011-2014). 

Försvarsmaktens regleringsbrev 

I regeringens regleringsbrev anges att Försvarsmakten i sin årsredovisning ska återrapportera 

uppfyllanden av regeringens handlingsplan baserat på FN resolution 1325. Årligen skall också 

personalförsörjningen redovisas. Det anges även att Försvarsmakten skall prioritera rekryteringen samt 

vidta åtgärder för att behålla tidvis tjänstgörande personal. Vidare skall Försvarsmakten utveckla och 

anpassa kompetensförsörjningen av officerare. Årsrapporteringen skall redovisas uppdelat på kön och 

ålder i varje enskild personalkategori. Försvarsmakten skall återrapportera hur myndigheten arbetar 

med likabehandling och icke-diskriminering.  

Regleringsbrevet reglerar också att Försvarsmakten skall verka för att öka andelen kvinnor på alla 

nivåer, främst när det gäller officerare, och att könsfördelningen skall beaktas vid organisations-

förändringar. Arbetet för att öka andelen kvinnor inom Försvarsmakten, vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka analyser och utvecklingsbehovs som finns skall särskilt återrapporteras. Det regleras även att 

Försvarsmakten skall genomföra ett utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering i enlighet med 

Försvarsmakten jämställdhetsintegreringsplan som skall syfta till att nå de jämställdhetspoliska målen. 

För jämställdhetsarbetet avdelas en särskild budget. Det handlar om att säkerställa att kvinnors och 

mäns, flickor och pojkars behov tillvaratas och beaktas. Försvarsmakten skall stå som värd för ett 

arbetsgruppsmöte med Natos informella arbetsgrupp för HBT-frågor i samband med Stockholm Pride 

(www.forsvarsmakten.se).   

8.1 Sammanfattning 
 

Efter dekonstruktion av policytexter så hittar vi ett antal teman i texterna som ur ett genusperspektiv 

kan ha relevans för vidare diskursiv analys.  

Ansvar – texterna omfattas både av ansvar i vid mening t.ex. att frågor kring jämställdhet, jämlikhet, 

kön och genus omfattar alla inom försvarsmakten. Men det framkommer också en mer hierarkisk 

ansats som pekar ut att chefer och personer med en arbetsgivares roll har ett särskilt ansvar och 

förväntas agera både proaktivt och om oegentligheter skulle inträffa. Det finns också specifika 

ansvarsregleringar och instruktioner till enskilda befattningshavare. 

Norm – dels förmedlas normer i texterna i termer hur man förväntas vara, t.ex. så förväntas alla i 

försvarsmakten vara ”pålitliga”, något som uttrycks i den övergripande visionen.  

Normer som begrepp beskrivs också som osynliga regler, och som styr våra beteenden. Att inte följa 

normer innebär att avvika. Det är också framträdande att jämställdhet och jämlikhet är något som man 

vill efterstäva och utgöra en framtida normativa eftersträvans mål.  

Genus – skrivningar om och kring genus framkommer i flera delar. Dels finns genus definierat som 

något som är utöver kön, samtidigt skrivs det i texterna om genus med beskrivningar kring män och 

kvinnor. Genus finns som definierat begrepp i ett enskilt fall (relaterat till de granskade texterna) men i 

många fall som en del av jämställdhets- och jämlikhetsavsnitten.  

Förutsättningar – texterna reglerar och beskriver en rad förutsättningar gällande genus inom 

Försvarsmakten. Det kan handla om utbildningar som finns och förväntas genomföras, enskilda 

dokument/texter som medarbetare skall känna till, skrivningar kring det förebyggande arbetet (dock 

otydligt vad det är), kontaktpersoner som skall utses, budget som skall avdelas.  

Åtgärder vid incident/brott – texterna beskriver på flera ställen och i flera dokument vad man skall 

göra när någon bryter eller när något som kan upplevas som händelser eller incidenter inträffar som 
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bryter mot det som är reglerat. Det omfattar både den som kan vara utsatt och åtgärder för agerande. 

Ansvarsfrågan kommer tillbaka inom detta tema men här finns både ett mer generellt ansvar 

(egenansvar) och ett chefsansvar uttryckt.   
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9. Diskursanalys av texter 

Denna del av resultatredovisningen avser analys av policytexter. Analysen baseras på diskurser kring 

jämställdhet och genus och analyserar dessa ofta dolda grundantaganden. Här finner vi svar på vår 

första frågeställning: Vilka dominerande diskurser framträder i policytexter som behandlar genus? 

 

9.1 Alla i samma genusregim men samtidigt 

självreglerande 
 

All personal som ingår i Försvarsmakten förväntas ta ett ansvar för att jämställdhet följs, särskilt 

tydligt är det då någon agerar för att upprätthålla gällande regelverk. Den som blir utsatt förväntas ta 

ansvar för sin egen situation genom att tala med en kollega eller rapportera till närmsta chef. Samtidigt 

uppmanas den som är chef eller arbetsgivaransvarig omedelbart då något brister utreda och vidta 

åtgärder. Ett egenansvar och chefsansvar framträder. Ansvarsfrågan blir ett viktigt styrmedel för att 

leva upp till den genuspraktik man vill och förväntas följa. Detta ansvarstagande måste även om det är 

ett uttryck för att man tar frågan på allvar ses som något problematiskt. Dels så ingår både den som 

utsätts och den som uppdagar under samma institutionella kontroll, i detta avseende görs ingen 

hierarkisk skillnad, chefen och medarbetaren omfattas av samma reglering, samtidigt som man 

förväntas agera mot varandra inom samma regim. En aspekt som framkommer är en förväntning på en 

viss självreglering. Blir man utsatt skall man själv agera. I dokumentet (16 100:54891, Bilaga 1) anges 

att ”Din känsla av utsatthet är alltid sann men vad som är trakasserier, diskriminering eller kränkande 

särbehandling regleras i lag”. En skrivning som blir problematisk mot bakgrund att man både skall 

vara självreglerande och ansvarstagande samtidigt som att man själv skall agera inom samma 

institution. Myndigheten skriver samtidigt att normer kan vara osynliga, men att de ändå reglerar 

beteenden. Frågan som infinner sig är hur och när vet man att man är utsatt?  Det kan vara så att denna 

förväntan på självreglering står i vägen eftersom det är individen som förväntas ta det första steget? 

När diskursen ansvar dekonstrueras blir det individen som skall vara lösningen på sina egna problem, 

självreglerande, samtidigt som individen kan vara ett offer som uppmanas att agera. Försvarsmaktens 

andemening är förmodligen att chefer borde vara ansvariga, men i praktiken och i realiteten kan det bli 

individen som hålls ansvarig. 

9.2 Normativ och normkritisk 
 

Normer beskrivs som osynliga regler. Heteronormen anges som exempel och att de som tillhör den 

dominerande normen anger vad som är normala respektive avvikande beteenden. En norm för hur man 

förväntas vara är det som i värdegrunden anges är att vara pålitlig. En förutsättning för att förändra 

destruktiva normer är att synliggöra dem, något som myndigheten även lyfter fram i sina texter. En 

förutsättning för att kunna synliggöra normer är att förhålla sig kritisk kring de normer som visar sig. 
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Med diskursen om pålitlighet kan det bli problematiskt om någon som är avvikande t.ex. är kvinna på 

en mansdominerad arbetsplats vill handla kritiskt. Problematiken relaterar till utmaningen gällande 

normer där man inte bara skall klara av att vara kritisk, utan också klara av att handla kritiskt utifrån 

en avvikande position. 

Det kan ur ett genusperspektiv finnas särskilda utmaningar som inte bara handlar om vad som är 

normalt och vem som har makten att avgöra vad som är normalt respektive avvikande, det kan också 

finnas konstruktionistiska utmaningar med att både vara ”pålitlig” och samtidigt ”avvikande och 

kritisk”. 
 

9.3 Differentierad syn på genus 
 

Texterna beskriver i olika dokument om genus. Genus som begrepp framträder tydligast inom 

insatsverksamheten, alltså den verksamheten som verkar inom och utom landet vid olika former av 

insatser. Inom verksamheten i övrigt, Försvarsmakten som utbildare, stab och kompetensbärare så 

används främst termer kring jämställdhet och jämlikhet. Det finns också en viss otydlighet vad som 

avses med genus. Texterna talar å ena sidan om att genus är någonting utöver kön, men samtidigt så 

talar man om genus i könsrelaterade termer, kvinna eller man. Ett exempel på detta är skrivningarna 

kring materiel. Införskaffandet och anpassningen av materiel skall ha ett genusperspektiv, något som 

beskrivs med att materiel skall anpassas till män respektive kvinnor. 

9.4 Genus som mål eller medel? 
 

När det gäller förutsättningarna för att arbeta med genus, så framträder dessa tydligt i Försvarsmaktens 

interna texter, men också i regleringsdokument t.ex. regeringens texter om jämställdhetspolitiken. 

Konkreta mål finns uppställda, medel avdelas, kontaktpersoner skall utses, utbildningar skall 

genomföras, checklistor skall följas osv. Här framkommer ett förhållningssätt om att det är 

eftersträvansvärt att ha ett genusperspektiv som ett mål. Texterna talar betydligt mindre, i princip inte 

alls om varför man skall ha ett genusperspektiv, vad det innebär och på vilket sätt man skall arbeta 

förebyggande. Det förekommer dock skrivningar om att utbildningar skall genomföras, men om 

Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet ligger som grund för dessa utbildningar 

så pekar texterna främst ut vad man inte får göra. Det handlar om vem som skall hållas som ansvarig 

för om det går fel, och vilka åtgärder som skall vidtas om något eller någon bryter mot gällande 

bestämmelser.  

Genom diskursen vad man inte får göra så blir genus negativt laddat, med tal om sanktioner. Detta 

pekar på att Försvarsmakten ser arbetet med genus som ett mål snarare än att det är ett förhållningssätt 

eller ett perspektiv som skall utvecklas och omfatta hela verksamheten. 

9.5 Genus som projekt 
 

Typiskt för texterna är också att jämställdhetsfrågan, (det är jämställdhet som främst framträder och 

återkommer) där genus i vissa delar/skrivningar ingår, betraktas som ett projekt. Det som definierar ett 

projekt är att det är avgränsat i omfattning och tid (Jacobsen, 2013) Projekt har en början och ett slut. 

Projekt betraktas vanligen som något som genomförs vid sidan av den ordinarie verksamheten, utanför 

linjeverksamheten och med en särskilt utsedd projektledare. Texterna kring genus följer samma med 
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samma innebörder, det handlar om att något särskilt skall göras, t.ex. en specifik utbildning 

(checklistan genussmart), ett särskilt utvecklingsarbete (regleringsbrev). Insatserna är i vissa fall 

avgränsade i tid. Genom diskursen projekt så kan det finnas något som också kanske håller tillbaka 

genusarbetet inom Försvarsmakten, eftersom att man ser genus som något utanför den ordinarie 

verksamheten. Något som också kan förstärka att Försvarsmakten ser på arbetet med genus som ett 

projekt är också att det förväntas av samhället (det offentliga) att Försvarsmakten skall leva upp till 

jämställdhetsmålen och detta bör levereras genom särskilda insatser, detta snarare än att genus är något 

som Försvarsmakten av egen kraft valt att utveckla.   

10. Dekonstruktion av intervjuer 

Denna del av resultatredovisningen avser dekonstruktion av intervjuer. Dekonstruktionen av intervjuer 

syftar till att försöka visa på hur och på vilket sätt det talas om genus.  

10.1 Uppdelningen jämställdhet och gender 
 

En majoritet av informanterna anger att genus i mångt och mycket uppfattas som en kvinnofråga, 

vilket också bekräftas genom de olika utsagor som informanterna återger. Både manliga och kvinnliga 

informanter anger att kvinnor måste klara av de krav som det militära yrket omfattas av. Det handlar 

alltså mindre om vad genus är, utan särskilt att kvinnor omfattas av förväntningar av att leva upp till 

de angivna föreskrifterna.  

”Tjejer måste klara av kraven”  

(utsagor från både kvinnliga och manliga militärer)  

 

Om inte genus ses som en ren kvinnofråga benämns det istället som gender. En informant, 

civilanställd man, förklarar att gender handlar om ett perspektiv i (internationella) insatser. Detta 

perspektiv innefattar att män och kvinnor har olika förutsättningar och kulturellt bundna roller, dessa 

roller varierar beroende på tid och kontext. Vidare förklarar informanterna att man på hemmaplan, i 

den nationella verksamheten snarare talar om jämställdhet än om genus. Jämställdhet beskrivs även 

det som ett perspektiv som handlar både om något kvalitativt och kvantitativt, t.ex. att män och 

kvinnor skall ha samma förutsättningar, och att en viss andel av kvinnliga officerare skall nå 

chefspositioner. 

10.2 Jämställdhet i teorin men inte i praktiken 
 

Det framkommer att jämställdhet är något som det pratas om på strategiska nivåer men mindre på 

operativa nivåer. Informanterna berättar samtliga om att Försvarsmakten är jämställt och jämlikt i 

teorin, men inte i praktiken. Män och kvinnor har samma förutsättningar, t.ex. så är kraven både de 

fysiska och andra tester samma för män och kvinnor. Detta ses i huvudsak som något positivt, men det 

finns också delade meningar som talar om att en differentierad kravprofil i likhet med Polisens skulle 

kunna vara ett alternativ. Det finns fortfarande vissa problem med att utrustning inte alltid är anpassad 

efter kvinnors förutsättningar men det är ett område som har förbättrats och är under ständig 
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förbättring. Kvinnor och män har också formellt lika eller samma förutsättningar att antas till 

utbildning, t.ex. officersutbildning. Möjligheterna till att göra karriär och att befordras bedöms i teorin 

också lika även om kvinnor är i en absolut minoritet. Flera av informanterna berättar att de finns få 

kvinnliga chefer i försvarsmakten.  

”På den militära sidan finns det endast en kvinnlig general i hela Försvarsmakten och 

endast en kvinnlig överste i Armén.” (manlig hög officer) 

När det gäller jämlikhet och jämställdhet i praktiken så blir det mer problematiskt. Informanterna 

anger samtliga att det finns en särbehandling kopplat till genus. En särbehandling som inte återspeglas 

i högre chefers vilja än mindre i de dokument som finns framtagna. Informanterna menar att både män 

och kvinnor särbehandlas och att det sker i vardagspraktiken, särskilt framträdande blir kvinnors 

särbehandling eftersom kvinnor är i en minoritet och finns i en traditionellt och historisk mans-

dominerad organisation. Exempel på denna särbehandling är att kvinnor särskilt granskas – synas – i 

testsituationer, t.ex. vid fysiska tester eller vid soldatprov (motsvarande).  

”Hur går det för tjejen?” uttrycks återkommande i befälssamlingar.  

(utsagor från både manliga och kvinnliga informanter) 

Genom kvinnors inträde i Försvarsmakten har män genom detta i någon mån fått det lättare eftersom 

de kan dölja sig bakom kvinnors exponering. Man ser alltså inte genom fingrarna när det gäller 

kvinnors förutsättningar i testsituationer, vilket kan avse både intagningstest men också andra test 

under tjänstgöring och som följer med en hel karriär. Många kvinnor faller samtidigt bort med 

anledning av att de inte klarar olika former av tester.  En majoritet av informanterna både de kvinnliga 

och manliga understryker, att det ses som en fördel och att det är positivt att tjejer och killar testas på 

samma sätt. När det gäller motivet kring denna likvärdighet så kan en möjlig förklaring vara att genom 

likvärdighet i tester så undanröjer man tvivel om kvinnors förmåga att tjänstgöra som soldat och 

därmed att kvinnor på samma sätt som män blir accepterade.  

När det kommer till jämställdhet/jämlikhet på mötesagendan, så kan det finnas rena motståndare som 

protesterar eller förlöjligar. En av informanterna berättar om att det finns tillfällen då mötesdeltagare 

sitter med armarna i kors i vartenda möte, och som tar till orda under frågestunder.  Deras beteende 

beskrivs som att de helt enkelt är ute efter att förlöjliga, sätta dit eller ifrågasätta på ett ganska basalt 

sätt. Dessa personer som är kraftiga motståndare och troligast män blir dock oftast tillrättavisade i 

själva situationen av andra i gruppen men deras ifrågasättande beteende är heller inget som senare följs 

upp.  

10.3 Gripande berättelser 
 

När det gäller den typiska ”jargongen” eller den typiska hållningen kring genus så framkommer 

genom vad informanterna berättar att det finns olika utgångspunkter. Informanterna lyfter fram att 

även om formella kraven är lika så är förväntningarna olika. Kvinnor förväntas leva upp till 

föreskrifterna samtidigt som de i realiteten inte förväntas att klara av dem, än mindre förväntas 

kvinnor vara bland de bättre. Kvinnors framgångar och misslyckanden uppmärksammas särskilt, och 

även om det inte kvinnors resultat som specifikt uppmärksammas, så sätts alla resultat upp på tavlan, 

alla testresultat blir offentliga. Detta står i kontrast till hur man bland annat i grundskolan hanterar 

resultat, där resultat snarare är något förbehållet individen. Men informanterna anger också att det 

finns förväntningar om att kvinnor i högre utsträckning än män skall ha bättre resultat på teoretiska 

prov och ha god ordning i skåpet.  
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”Det var dålig ordning för att vara tjej” 

 (kvinnlig f.d. soldat)  

Någon som går emot de dominerande förväntningarna och blir avvikande, uppmärksammas också 

särskilt. Om en kvinna presterar över förväntan så uppmärksammas det precis lika mycket som när en 

kvinna inte lever upp till ordning och reda. Därmed synliggörs och syns kvinnor på soldatnivå. 

I samtalet kring den typiska jargongen, så vittnar samtliga informanter om egna i flera fall gripande 

erfarenheter. En av informanterna berättar om en händelse där en farlig person inom det militära 

uppdagas. Något som först anmäls men sedan negligeras. Men så får anmälan en ny kraft genom att 

informanten berättar om händelsen i ett kvinnligt nätverk, information som senare når högsta 

ledningen. Först när händelsen når det kvinnliga nätverket så kan den farliga personen avväpnas och 

avskiljas från Försvarsmakten. Informanten som är en kvinnlig soldat når alltså inte framgång genom 

att anmäla tjänstevägen, men genom att berätta om händelsen i det kvinnliga nätverket som är en 

frivillig gruppering så når den informella handlingen laga kraft. Informanten berättar om att hon senare 

blir utfryst av sina närmsta (inom kompaniet) och att chefen på den lokala nivå offentligt agerar 

utpekande.  

”Vi har problem eftersom vi går bakom ryggen”  

(kompanichef som agerar utpekande mot en kvinnlig soldat som försökt agera i en intern 

säkerhetsfråga) 

Det är naturligtvis svårt att argumentera för om det hade varit en skillnad om informanten varit en 

man, men det finns ändå anledning att ta fasta på denna händelse eftersom Försvarsmakten å ena sidan 

stimulerar individer att engagera sig i kvinnliga nätverk, samtidigt som de kanske få ta ansvar för och 

sanktioneras för deras agerande.  

 

En annan informant (kvinnligt befäl) berättar om rena kränkningar. Detta i termer av att hon som 

kvinna anses vara oduglig till vissa befattningar alternativt visst tjänsteutövande. Hon berättar om 

manliga kolleger som direkt konfronterat henne och generaliserat kvinnors förmågor genom att tydligt 

manifestera att kvinnor inte kan klara av vissa uppgifter. Under värnplikten fick hon SMS med 

ordalydelsen ”när du sover skall jag våldta dig”. En informant frånkopplas från kompetensutveckling 

med anledning av graviditet ”du har gjort ditt val” fick hon som kommentar från en manlig chef, när 

informanten söker utbildning och samtidigt berättar att hon är gravid.  

 

Flera av de kvinnliga informanterna anger att det finns något ojämlikt inom Försvarsmakten i termer 

av att kvinnor ständigt måste bevisa sig själva. Även om kvinnor klarar av de mest utsatta tjänsterna 

(elitsoldater) så framträder en jargong kring att kvinnor alltid och vid varje tillfälle måste prestera. 

Även om du klarar proven måste du ständigt bevisa din duglighet. En av de kvinnliga informanterna 

berättar att hon uppmanas av manliga kollegor att ”bänka lite mer” och att det inte menas som ett 

skämt utan som en utmaning av en kvinnlig soldat som lyfter 70 kg i bänkpress. En tredje informant, 

även hon kvinna (civilanställd) berättar om att hon upplever att hon relativt ofta blir förbigången. Hon 

kan vara ansvarig och kalla till ett möte, men inför mötet träffas de manliga kollegerna, mest 

framträdande militärt anställda manliga kolleger, och att dessa informellt gör upp kring hur de skall 

förhålla sig till både mötet och frågorna. Hon upplever också att män går in direkt i hennes ställe, tar 

över hennes roll, i en mening att hon inte skall få misslyckas utan hon skall beskyddas från 

misslyckande.  

 

Flera av informanterna, både manliga och kvinnliga, anger att det är medvetna om att det finns 

kvinnliga nätverk. Intressant att notera är dessa nätverk är något som de både håller sig borta ifrån, och 
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som de rekommenderar andra kvinnor att hålla sig borta ifrån. Det framkommer en bild av att om 

kvinnor engagerar sig i nätverk så bidrar de till att utmåla sig själva som avvikande, och att detta i 

någon mening inte kommer att vara till deras fördel.  

”De blir betraktade som bitterfittor, de blir offer”  

(civilanställd kvinna om konsekvensen av att söka sig till kvinnliga nätverk)  

Agerandet kan bli problematiskt eftersom ett eftersträvansvärt beteende i Försvarsmakten bygger på en 

diskurs att du själv skall kunna ta ansvar för din situation.  

 

Det framkommer även en bild av att män lättare kommer igenom ett misslyckade. En kvinnlig officer 

som bryter mot en säkerhetsbestämmelse kommer med största sannolikhet att anmälas och utredas. 

Något senare kommer det bidra till att kvinnans lämplighet kommer att ifrågasättas. Gör en man ett 

motsvarande misstag, händer det att det inte anmäls utan att man då har lättare att se igenom 

fingrarna. Händelsen riskerar inte bara att förbli outredd, mannen kommer ofta igenom med att 

fortfarande betraktas som duglig. Kvinnor värderas tuffare och annorlunda än män, särskilt om 

kvinnor gör något fel så får de då en oproportionellt stor sanktionering. 

Vi uppfattar också genom informanterna en slags dubbel anpassning, där informanterna talar om att 

kvinnor först behöver överprestera på förbandsnivåer men om kvinnor senare gör karriär och blir 

chefer gör kvinnor omvänt kanske smartare att i någon mån verka för att osynliggöra sig själva. Som 

kvinnlig chef handlar det alltså om att inte att överprestera och bevisa sig. Det framkommer en jargong 

om att kvinnor som sticker ut, särskilt att kvinnliga chefer har det svårare. Är en kvinna drivande så 

blir hon mer avvikande – även om drivande män också kan ses som hot.  

10.4 Underlåtenhet att agera 
 

När det kommer till maktförhållanden kring genus så framkommer genom informanterna några olika 

utgångspunkter. I likhet med jämställdhetsfrågan i stort så förväntas chefer agera om missförhållanden 

framkommer. Lika tydligt är det att de som arbetar inom Försvarsmakten också själva förväntas agera 

om det framkommer några missförhållanden. Men även inom detta område framkommer en 

diskrepans mellan teori och praktik. Informanterna berättar om att chefer underlåter att agera och 

medarbetare ofta undviker, medvetet eller omedvetet att agera. Det finns framtagna rutiner för 

trakasseriärenden, en informationsbroschyr och en konkret checklista som ska följas av chefer för att 

förhindra att förvärra en situation, men det som framkommer i intervjuerna är att det är osäkert om de i 

realiteten används.  

”Det finns en diskrepans mellan undersökningar där en relativt stor andel av kvinnorna 

anger att de upplever sig trakasserade i förhållande till antalet anmälningar som faktiskt 

kommer in.”  (manlig militär chef).  

10.5 Tabu att agera 
 

Informanterna anger att anledningen varför man inte agerar är flera. Om man agerar så riskerar man att 

bli avvikande. Särskilt om kvinnor agerar så kommer det att synliggöra kvinnor. Men hela 

frågeställningen kring anmälan och maktutövning kring genus handlar om olika tabun. Det 

framkommer en slags trend av ”politiskt korrekthet”, i meningen att det skall vara jämställt men också 

med konsekvensen att man vill upprätthålla en egen bild av denna korrekthet. Man skall som chef inte 
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ha problem med kvinnor. Det är för chefer därför både ett absolut ansvar att anmäla samtidigt som det 

är ett tabu att anmäla, eftersom det kan påvisa att chefen har ledarskapsproblem och därmed så kanske 

anmälan är något som undviks eftersom det förväntas ha en direkt återverkan på karriär och 

befordringsmöjligheter. Det framkommer också ett mer generellt tabu att anmäla, det är tydligt och 

genomgående hos alla informanter, dvs. att det råder ett tabu som handlar om att man löser frågor 

inom Försvarsmakten – kollegialt. Det blir en slags ad hoc hantering med interna lösningar från 

cheferna. Man reder ut eventuella problem internt, genom t.ex. handskakning.  

”Vi hade uppställning och vi skulle lösa problemet med en handskakning” 

(kvinnlig f.d. soldat).  

Andra anledningar till att officerare agerar kollegialt är att de kan ingå i samma nätverk t.ex. att de har 

varit kursare ihop eller arbetat på samma stab, det finns informanter som menar att oberoende av vem 

som gjort något dumt så är det oftast samtidigt någons kompis.  Ett tredje tabu gäller specifikt kvinnor 

och anmälan, genom att kvinnor anmäler, så förstärks kvinnors avvikande position och kvinnor 

hamnar därmed i ett ”bitterfittsfack” som vi tidigare resonerat om.  

”Genusfrågor… ja… de är ofta diffusa men om du anmäler… nej, det skiter jag i, då 

säger jag hellre upp mig… jag tänker att det är självreglerande… kvinnor med kompetens 

som inte tar skit slutar” (civilanställd kvinna).  

Med självreglerande menas enligt informanten att konsekvensen blir att de som är utsatta, ofta 

kvinnor slutar istället för att ta upp problem. Innebörden är också att det ses som den riktiga vägen och 

att betrakta som ett klokt val från kompetenta kvinnor. Alternativet som är att konfrontera är oklokt 

eftersom det leder till att man själv gör sig till offer och bitter, därmed finns det också en uppenbar risk 

att man uppfattas som ett offer.  

10.6 Ledarskap ur ett genusperspektiv 
 

Samtliga informanter kommer genom att tala om och kring genus in på frågor kring ledarskap. Någon 

uttrycker att Försvarsmakten förväntas ha de bästa ledarna samtidigt som ledarskapet verkar baseras på 

något ”kollegialt”. På högre nivåer talas det också om ledarskap som kan liknas vid ”anpassning”, att 

manövrera på bästa sätt för att både vara kollegial samtidigt som man är noggrann att hantera och 

begränsa för de som kan utgöra ett hot mot den egna karriärutvecklingen.  

 

”Det finns få ledare men många följare” (kvinnligt befäl).   

 

En annan utrycker det som ”ett gravt fel i systemet, att man håller varandra bakom ryggen”. En 

informant går längre i sina analyser. Informanten menar att det är intressant att problematisera, makt 

och ledarskap ur ett genusperspektiv, särskilt om det samtidigt förhåller sig så att kvinnor undviker att 

anmäla/agera eftersom de inte vill vara till besvär. Informanterna menar att konsekvensen av 

ledarskapet blir att kvinnor i de fall de själva möter eller upplever genusrelaterade problem 

skuldbelägger sig själva alternativt att kvinnor hamnar i ett ”fack”, dvs. att de själva blir offer eller 

bittra.  
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10.7 Mångfaldsförebild 
 

I intervjuerna diskuteras även mångfaldsfrågan i relation till genus, särskilt mot bakgrund av teorier 

kring begreppet intersektionalitet, där genus är något som görs i gränssnittet mellan bland annat kön, 

etnicitet och sexualitet (Gustavsson 2010, Molin 2010). Vi resonerar med informanterna om det kan 

finnas strukturella skillnader mellan män och kvinnors lämplighet i olika befattningar. Informanterna 

menar att denna skillnad snarare utgörs av omvärldsfaktorer. Den operativa gruppen MOT (Military 

Observation Team) Juliette är ett exempel på denna faktor. Det handlar om att kvinnliga officerare 

organiserades för samverkan inom FN insatsen i Afghanistan (FS 11, Försvarsmakten). Syftet var att 

pröva hur kvinnliga officerare kan fungera i dialog med andra kvinnor i operationsområdet. Även om 

man kan problematisera att kvinnor blir avvikande i detta sammanhang så var kvinnor en del av 

Försvarsmaktens strategi och som snarare försöker stärka kvinnors förutsättningar.  

 

På ett plan argumenterar informanterna för att kraven för män och kvinnor är lika mot bakgrund av att 

kravprofilen är lika. Om kraven är lika så kan man också generellt argumentera för att män och 

kvinnor har samma förutsättningar. Detta blir ett skäl för att upprätthålla nuvarande ordning, dvs. 

behålla nuvarande kravprofiler. Informanterna uttrycker också att det finns även de som anser att 

kravprofilerna skulle behöva anpassas, och optimeras olika för män respektive kvinnor. Med 

konsekvensen att många av de militära karriärvägarna skulle stängas för de kvinnor som inte uppnår 

mäns kravnivåer. Dock så förs också ett resonemang om att olika kravnivåer skulle kunna vara ett 

totalt sätt bättre system för Försvarsmakten att både rekrytera och behålla fler kvinnor. Denna senare 

uppfattning är dock en åsikt som betraktas som politisk inkorrekt och därmed en – kanske enligt oss en 

osägbar diskurs. 

I övrigt framkommer att Försvarsmakten under senare år och intensivt har arbetat och gjort stora 

framsteg på jämlikhets och jämställdhetsområdet när det gäller området sexualitet. Det finns inga 

större hinder att uttrycka sin sexualitet, många är öppet homosexuella.  

 

”Jag har mött fler homosexuella här i Försvarsmakten än på mina andra tidigare arbetsplatser”  

(civilanställd kvinna).  

 

Det verkar inte heller finnas några större motsättningar när det gäller soldater eller anställda med andra 

etniciteter, även om en generell uppfattning är att Försvarsmakten borde jobba mer för en ökad 

mångfald, t.ex. när det gäller rekrytering. När det gäller uttag av föräldraledighet och fördelningen 

mellan könen så betraktas den som god. Flera av informanterna berättar att det ”nästan är så att vi 

uppmuntras till att vara föräldralediga och att hämta och lämna från dagis är ett allt mindre 

problem”. Det kan ses som ett sätt från Försvarsmaktens sida att utåt visa att det går att kombinera 

familj och officersyrket. Vidare förklarar informanterna dock att det hela inte är oproblematiskt t.ex. 

på förbanden pga. att man inte efter föräldraledigheten har samma karriärmöjligheter. Informanten ger 

också ett exempel på när det gäller civilanställda som återkommer till arbetet efter föräldraledigheten 

så kommer de tillbaka till ett berg av jobb istället som har legat och väntat. Det framträder också 

kritiska kommentarer om att människor med andra etniciteter och deras unika kompetenser borde 

tillvaratas bättre, samt att den duktiga medarbetaren ändå är en man som fokuserar på jobbet och inte 

familjen. Trots dessa kritiska kommentarer så kan man ändå argumentera för att Försvarsmakten både 

vill vara, och kan betraktas som en mångfaldsförebild.  



29 

 

11. Diskursanalys av intervjuer 

Denna del av resultatredovisningen avser analys av intervjuer. Analysen baseras på diskurser kring 

jämställdhet och genus och analysera dessa ofta dolda grundantaganden. Här ges svar på frågeställning 

nummer två: Vilka är de dominerande diskurserna i de vardagliga praktikerna? 

11.1 Villkorad jämställdhet 
 

Även om Försvarsmakten är en mångfaldsförebild t.ex. när det handlar om föräldraledighet så är det 

inte helt oproblematiskt pga. att människor på olika sätt får ta konsekvenser av föräldraledigheten. Det 

framkommer i intervjuerna både som civilanställd och militär olika former av problematiker, t.ex. att 

det är svårt om ens möjligt att bryta befordringsgrundad utbildning och sedan återuppta den. Diskursen 

du har gjort ditt val är dels något återkommande i intervjuerna, men som också specifikt framkommer 

genom en kvinnlig informant som inte får gå kompetenshöjande utbildning med anledning av att hon 

berättar om sin graviditet. Ur ett diskursivt genusperspektiv är det intressant att se frågan i relation till 

kvinnors förutsättningar. Kvinnor som föder barn genomgår en fysisk omställningsprocess, som dels 

gör att de ofta är längre föräldralediga än vad män är, men som också innebär en omvänd omställning 

för att sedan återställa den personliga fysiken till att klara de militära fysiska kraven. Om 

förväntningen är att kvinnor skall klara kraven och dessutom att de ständigt måste bevisa sin duglighet 

så finns det en risk att föräldraledigheten är villkorad med risken av vissa personliga konsekvenser, 

t.ex. sanktionering.  

11.2 Genus som en kvinnofråga 
 

Det framkommer även i intervjuerna en uppdelning mellan jämställdhet och genus (gender), det verkar 

som att arbetet kring genus går ut på att lösa specifika jämställdhetsfrågor. Vad som framträder är att 

det kan finnas en oklarhet om vad genus är och hur det skall definieras. Vi kan peka på det diskursiva 

kring talet om kvinnors utsatthet, hur går det för tjejen är en central diskurs, och som en effekt av den 

diskursen kan kvinnor verka för att anpassning sig till rådande normer, exempelvis att kvinnor 

överpresterar. Ett annat exempel diskursen om kvinnliga chefer och att det talas problematiskt om 

kvinnliga chefer som riskerar att bli sanktionerade antingen om de blir för mjuka eller för dominanta, 

det är den manliga chefen som är normen. Sammantaget visar detta på att genus blir talet om kvinnans 

möjligheter och begränsningar, eller talet om den homosexuella mannen. Gender verkar innefatta 

könsanalyser i olika kulturella kontexter, t.ex. hur en vit västerländsk kvinna kan agera i ett muslimskt 

konfliktområde inom ramen för en militär insats. Genus blir som vi även resonerat kring i textanalysen 

associerat med jämställdhet och som en kvinnofråga. 
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11.3 Chefen är en man 

 

Det är tydligt att chefen inom Försvarsmakten är en man. Detta kanske är något förgivettaget eftersom 

de allra flesta cheferna inom Försvarsmakten är män, särskilt påtagligt är det när det talas om chefer på 

högre nivåer. Informanterna talar påfallande ofta om ”han”, oberoende om de själva är män eller 

kvinnor, chefsdiskursen är präglad av det manliga och benämns med manliga pronomen.  Om detta är 

en genomgående diskurs i hela Försvarsmakten, så finns det därmed en förväntning om att chefen skall 

vara en man. Om denna mansnorm är rådande så finns det en risk med att även kvinnor som blir eller 

har för avsikt att bli chefer får svårare att verka som chefer. Vilket även är något som bekräftas av 

informanterna, det är något annat som görs för att leva upp till en manlig norm. Det är inte ovanligt att 

kvinnor anlägger typiska manliga manér t.ex. kvinnor som utvecklar ett tydligt manligt språk, 

använder svordomar i en högre utsträckning. Det är också slående när informanterna skall berätta om 

framstående ledare så refererar de till kvinnliga ledare som verkar ha utvecklat manliga chefsideal. 

 

 ”Jag tycker du skall prata med… hon har blivit prisad för sitt ledarskap… hon är ingen mes”  

(civilanställd kvinna) 

”Du borde intervjua… hon är chef på… hälsa från mig… hon är kraftfull”  

(manlig hög officer)   

 

En analys av diskursen kring ledaren som han, är att det generellt kan råda en okunskap om vad genus 

är, något som vi lyft fram tidigare, och att mannen som chef reproduceras inom Försvarsmakten. 

Försvarsmakten genomför en rad utbildningar, vilket framgår av policydokumenten men de verkar inte 

få fullt genomslag i praktiken. Det traditionellt manliga ledarskapet framträder också hos de kvinnliga 

informanterna som därmed också reproducerar män som chefsförebilder. Det omvända vore ju att 

någon av dem talade om ”hon” eller kanske ”hen” i en chefskontext, men i de få fall kvinnliga chefer 

kommer upp så ses det av de manliga informanterna som något delvis problematiskt.  

 

”En del kvinnliga chefer lever på sina mjuka, kvinnliga sidor och söker att göra män osäkra….  

jag kan idag inte säga till en kvinna att hon är snygg i håret”  

(manlig hög militär).  

 

Däremot ser de kvinnliga informanterna även om de talar om chefer som män, gärna ett mjukare 

ledarskap hos både män och kvinnor. 

 

”Den chef som jag uppskattat mest kanske inte jobbade hårdast, men han skapade ett bra klimat, 

han var mjuk” (kvinnlig officer).  

  

11.4 Sägbara diskurser  
 

En möjlig diskurs är kvinnor som gör fel eller inte uppfyller kraven skall sanktioneras.  Kvinnor som 

inte presterar eller gör fel betraktas inte som dugliga, att vara duglig och att själv ta ansvar för sin egen 

duglighet är en norm inom Försvarsmakten. Detta gör att det också är fullt möjligt att i en 

genuspraktik att anmäla och påtala kvinnors fel och brister. En möjlig förklaring till varför det i högre 
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grad upplevs som vanligare att anmäla och påtala kvinnors fel och brister i jämförelse med män, är att 

kvinnor är i minoritet och att kvinnor omfattas av samma krav som män. Ur ett social 

konstruktionistiskt förhållningssätt, med en förståelse att femininet är något som görs relationellt i 

förhållande till maskulinitet, så blir jakten på kvinnors duglighet något en diskurs och genuspraktik 

som paradoxalt nog stärker mäns duglighet. Denna bekräftas genom att det samtidigt är accepterat att 

tala om mäns duglighet trots deras fel och brister.  Detta framkommer på flera sätt genom intervjuerna, 

dels genom att man oftare ser genom fingrarna när det gäller mäns fel och briser, dels för att det är 

lättare för män att gömma sig bakom kvinnor, då de exponeras i högre grad. Men också att det är 

möjligt för en manlig kollega att supa sig redlös och vara otrogen medan det omvända beteendet för en 

kvinna med största sannolikhet innebär en social uteslutning. På samma tema framkommer även 

berättelser om att det förekommer att män glorifieras utan att den civila kontexten läggs in.  

 

”Många talar om min manlige kollega, jag håller med han är oerhört duktig, kompetent och 

smart, men det är frun som gör precis allt hemma… så har jag och min man det inte”  

(kvinnlig officer).  

 

En annan diskurs är klappad på huvudet, dvs. talet om de civila unga kvinnorna med 

högskoleutbildning som inte blir tagna på allvar eftersom dessa saknar en officersexamen. 

Officersexamen har både kulturellt och historiskt betraktas bland militärerna ha en högre status än en 

civil examen, trots att de har samma högskolevärdering, (idag är en officersexamen 180hp och en 

kandidatexamen 180hp). En ytterligare diskurs är tjejerna. Det gäller kvinnliga soldater som ofta 

förminskas och avidentifieras då de tilltalas som grupp ”tjejerna” istället för att bli tilltalade med 

efternamn som t.ex. Henriksson såsom de manliga soldaterna eller medarbetare ofta kallas. 

Diskurserna tjejerna och klappad på huvudet relaterar till Kanters (1993) argumentation om att 

individen faller bort och blir istället en representant för en kategori. Omvänt visar detta på att det inte 

bara är chefen som är en han. Även mannen är norm, vilket också bekräftas av diskursen den 

homosexuella mannen eller bögen som pratet inom Försvarsmakten har handlat om. Diskussionerna 

har hittills i liten utsträckning handlat om homosexualitet i en vidare bemärkelse, man tar på något sätt 

in manlig homosexualitet medan den kvinnliga inte verkar kunna passa in i lika hög utsträckning.  

 

Den genomgående mest problematiska diskursen kring genus är vi håller det internt. I Försvarsmakten 

finns en stark normativ kollegial samhörighet som även uttrycks som en stark kåranda bland 

officerarna. Denna samhörighet omfattar också en praktik av att i möjligaste mån lösa sociala problem 

internt. Om anmälningar genomförs trots ett diskursivt motstånd, så blir den som anmäler ofta ett 

”offer” eller en ”syndabock”, eftersom subjektet blir den som ”går bakom ryggen”. En möjlig 

delförklaring, även om vi ser det som ett socialt fenomen, så syftar anmälningssystemet till 

”bestraffning” snarare än ”förbättring”. Diskursen leder till en praktik som uttrycks genom att inte 

anmäla genusproblematiker utanför den interna kontrollen. Om ”kåranda” är något socialt konstruerat 

så innebär det möjligheter för människors identitetsskapande, samtidigt som det kan vara 

problematiskt eftersom kåranda oftast skapar normer för hur och vad som är acceptabelt respektive 

inte acceptabelt att göra. 
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11.5 Osägbara diskurser 
 

Samtidigt som det finns ett antal möjliga diskurser så framkommer också andra diskurser som finns 

men som betraktas som omöjliga, de uttrycks dolt. En sådan diskurs är att det finns ett tabu att 

ifrågasätta kvinnor som ledare, den politiskt korrekta hållningen är att man skall stimulera kvinnor att 

bli ledare. Om kvinnor (liksom män) skulle påvisa ha fel och brister inom detta område, så betraktas 

det som en ”het potatis”, i meningen att det är något man skall och bör undvika att tala om. Män, 

särskilt chefer undviker därför att vara 100 % ärliga i sin relation till kvinnor. Något som samtidigt 

innebär att kvinnors förutsättningar försämras. Det framkommer ett resonemang om att ”på kort sikt 

kan denna hållning gynna kvinnor” men på lång sikt finns det samtidigt en risk att kvinnors 

förutsättningar försämras eftersom det finns en dold, (osägbar) diskurs ”den kvinnan är en otillräcklig 

ledare”.   

 

Ytterligare en eventuell osägbar diskurs är att utanför den närmsta kretsen tala om att Försvarsmakten 

istället bör införa könsdifferentierade krav. Det anses som politiskt korrekt att ge män och kvinnor 

samma, dvs. helt lika förutsättningar. De kvinnliga informanterna i denna studie ställer sig bakom 

denna hållning. Samtidigt så tappar Försvarsmakten många kvinnor kanske upp emot 40-50 % på att 

kvinnorna som trots allt klarar intagningstesterna ändå inte klarar testerna under tjänstgöringen. Att 

införa könsdifferentierade kravprofiler skulle sannolikt innebära en förstärkt rekryteringsbas av 

kvinnor, samtidigt som naturligtvis det även skulle göra skillnad på män och kvinnor. En konsekvens 

blir då också att vissa (militära) karriärvägar kanske stängs för kvinnor.   

11.6 Överlevnadsstrategier 
 

I denna del utvecklar vi med stöd av dekonstruktion och analys av policytexter och intervjuer ett antal 

strategier som relaterar till subjektets handlingspositioner i förhållande till genus. Här finner vi svar på 

vår tredje frågeställning: Vilka strategier utvecklas inom Försvarsmakten i förhållande till de 

dominerande diskurserna?  

 

Vi får med stöd av våra analyser fram ett antal genusförväntningar och praktiker som leder till att 

subjekten utvecklar olika strategier. Dessa strategier kan ses både som en subjektiv symbolisk 

förhandling (Acker, 1992) som ett sätt att överleva, eller forma sina karriärmöjligheter men de 

fungerar även som reproducerande strategier som uppstår i mellanmänskliga interaktioner (Acker 

1992, West & Zimmerman, 1987 m.fl.).  

Genus inom Försvarsmakten blir särskilt tydligt när det kommer till hur kvinnor förhåller sig till genus 

och att kvinnor i relation till genus utvecklar olika strategier. På det sätt som det talas om och kring 

genus, har och får en stor påverkan på vad som sedan blir subjektets handlingsposition. Människor 

(subjekt) inom Försvarsmakten både män och kvinnor verkar utveckla olika former av strategier för att 

förhålla sig och handla inom den rådande genusregimen (Connell, 2009).  

 

En strategi kan relatera till diskursen hur går det för tjejen? Den grundar sig på att kvinnor omfattas 

av samma krav som män. Genom diskursen formas normer för kvinnor kring att synliggöra kvinnors 

minoritetsposition. Kvinnor skall prestera på samma nivå som män. Men eftersom kvinnor syns och 

synliggörs i en högre utsträckning än män så måste kvinnor i försvarsmakten ständigt prestera för att 
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bevisa sin duglighet. Detta kan kopplas till Kanters (1993) teori om tokens synliggörande då hon 

förklarar att minoriteter inte behöver göra mycket för att bli synliga, men däremot behöver de utföra 

hårt arbete för att deras prestationer ska bli uppmärksammade. Handlingsstrategin som kvinnor 

utvecklar är att vara bättre än män. Det som framträder är att de som överlever är ett antal otroligt 

dugliga och kompetenta kvinnor som både är fysiskt starka, som ofta överträffar det manliga 

genomsnittet, och som dessutom klarar av komplexa och pressade situationer, ofta bättre än 

genomsnittet av män. Framförallt tillåts de inte och tillåter inte sig själva att ha en tillfällig svacka. 

Diskursen formar kvinnors handlande eftersom de också omfattas av diskursens konsekvens, nämligen 

att kvinnor som inte presterar blir hårdare sanktionerade än män.  

 

Ytterligare en strategi grundar sig i diskursen bitterfittan. Den handlar om att kvinnor handlar för att i 

möjligast mån och som en sista utväg konfronteras med män. Det handlar om att anpassa sig till det 

manliga. Antingen genom att själv utveckla manliga ledarideal, som t.ex. ett kroppsspråk, ett tal, en 

kraftfull framtoning en drivenhet som i någon mening skulle kunna betraktas som traditionellt manlig. 

Handlingsstrategin är heller inte utan konsekvens, de kan upplevas som hot särskilt i relation till 

överordnade.  Kvinnorna vill här undvika det kvinnliga, det mjuka och därmed undvika en 

underordning i meningen att de betraktas som svaga. Däri ligger att undvika kvinnliga nätverk.  

Sammantaget visar dels strategin om att ständigt bevisa sin duglighet och anpassningsstrategin en 

koppling till Kanters (1993) teorier om synliggörande och assimilation. Kanter beskriver kopplingen 

mellan minoritet och krav på högre prestationer som ett faktum för att bli accepterad av majoriteten, 

samt assimilation är en anpassning till den rådande stereotypen.  

Denna kvinnliga handlingsstrategi behöver nödvändigtvis inte utvecklas bara mot manliga ideal utan 

kan också handla om att anpassa sig till den manliga genusordningen (hegemonin) (Connell, 2008). 

Man skulle kunna säga att det som framträder är alternativ typ av anpassningsstrategi. Den tar sig i 

uttryck genom att inte anmäla, genom att inte ta upp problem eller missförhållanden särskilt inte kring 

genus, eftersom de sällan är konkreta utan mer diffusa. Handlingspositionen är en form av låt gå 

strategi men den sker inte oreflekterat utan är högst medveten. I strategin ingår det för kvinnor att 

hålla sig långt borta eller i vilket fall oerhört låg profil i kvinnliga nätverk och andra officiella forum 

för t.ex. medinflytande osv.  

 

En tredje kvinnlig strategi blir att gå in i Försvarsmakten tillfälligt. Den förhåller sig i diskursen 

kvinnor misslyckas förr eller senare. Om man ser över en kvinnas karriärcykel så skall kvinnor först 

prestera, gärna överprestera (ständig bevisa duglighet) senare i karriären men kvinnor får inte 

överprestera eftersom drivna kvinnor ses som ett hot. Även denna handlingsstrategi bekräftas av 

Kanters forskning om olikheter, där minoriteten uppfattas som ett hot, där minoritetens närvaro 

frambringar en osäkerhet. En handlingsposition skulle då snarare kunna vara att kvinnor skulle forma 

sitt ledarskap så att män kände sig trygga och inte osäkra på en eventuell konkurrens. På så sätt skulle 

man kunna argumentera för att den genusordning som råder inom Försvarsmakten avsevärt försvårar 

kvinnors förutsättningar. Därmed blir en strategi för kvinnor att göra ett eller ett par år i 

Försvarsmakten med syftet att bygga ett unikt CV, för att därefter lämna försvaret för andra karriärer. 

Detta skulle också utifrån kvinnors strategier vara ett rationellt och förutbestämt val.  

 

När det gäller mäns strategier ur ett genusperspektiv så relaterar det till en diskurs som talar i en 

riktning om att det är bättre att följa än att leda. Män likväl som kvinnor omfattas av ett generellt tabu 

kring att anmäla missförhållanden i förhållande till genus, (även om det på många formella sätt 

uppmanas till det). Risken man tar är att bryta mot den oskrivna regeln att hantera frågor kollegialt, 

internt, något som kan straffa sig genom att man då blir betraktad som en svikare. Missförhållanden 

kring genus kan därför följas av ett ledarskap som snarare tystar ned än lyfter till ytan. Eftersom män 
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är i majoritet blir strategin problematisk då den riskerar att reproducera den rådande kulturella 

maskulina dominansen. Att inte agera blir också en aktiv konstruktion som upprätthåller rådande 

maktbalanser, normen att inte anmäla reproduceras ständigt i den dagliga interaktionen (Acker, 1992, 

West & Zimmerman, 1987, Connell, 2009, Kanter, 1993).  Framtagna texter t.ex. ”Checklistan för 

trakasserier” följs inte eftersom det finns en risk och rädsla för att bli stämplad och detta kan begränsa 

de egna framtida (karriär)möjligheterna särskilt med tanke på att man återkommer, ”bumpar in i 

varandra” som en informant uttrycker det. 

 

Som en annan manlig handlingsstrategi kan män i deras relation till kvinnor även ta sig andra uttryck 

men som är kopplad till samma typdiskurs.  Män gör bäst att vara försiktiga i att kritisera kvinnor i det 

direkta ledarskapet. Det finns i detta hänseende anledning att förtydliga att sanktioneringen mot 

kvinnor som inte presterar eller gör fel, som vi utvecklat i tidigare delar, i huvudsak utövas dolt. 

Manliga chefer gör såvida det inte finns ett sanktionsmotiv bäst att vara försiktig i omdömet kring 

underställda kvinnliga medarbetare, såväl som det positiva såväl som i den kritiska återkopplingen. 

Det kan finnas en underliggande rädsla, t.ex. att män är ärliga men också kritiska i sitt uppsåt och i sin 

feedback till kvinnor, ändå i slutändan kommer att landa i att man som manlig chef har ledarskaps-

problem. Omvänt handlar strategin om att kvinnor skulle vara medvetna om denna maktsituation. Att 

ha problem med att hantera kvinnor innebär stora problem för den egna karriären. I någon mening är 

också denna manliga strategi en anpassningsstrategi till den enskilda kvinnan, samtidigt som det i ett 

kollektiv går att vara sanktionerande mot kvinnor.  

 

”Med nära förtrogna i bastun så kan jag vara ärlig i mitt omdöme mot kvinnor i andra fall är jag 

försiktig” ”på samma frågeställning så säger jag då… hon fungerar jättebra” 

(manlig hög officer). 

 

En sammantagen slutsats kring konstruktioner om genus i Försvarsmakten är att det finns goda skäl 

för att argumentera för att Försvarsmakten arbetar aktivt för en förbättrad jämställdhet. Dels med 

anledning av att det förväntas av Försvarsmakten som myndighet skall bidra till målen för 

jämställdhetspolitiken, men även för att Försvarsmakten i realiteten även verkar i den riktningen. 

Myndigheten utvecklar bland annat planer, avdelar resurser, beskriver ansvarsfrågan och sätter upp 

konkreta och mätbara mål för en förstärkt jämställdhet, t.ex. genom att utveckla nyckeltal för kvinnors 

representation. Däremot är det lika mycket en sammantagen slutsats som pekar på att perspektiven 

inom jämställdhets- och genusarbetet på den organisatoriska nivån, kulturellt och i interaktionen (West 

och Zimmerman, 1987) släpar efter. Med perspektiv menas förhållningssätt som omfattar 

Försvarsmaktens hela verksamhet. Vi kan med stöd av studien argumentera för att föråldrade 

kulturella och relationella (interaktion mellan människor) genuskonstruktioner snarare reproduceras 

(Acker, 1990, 1992) och en utmaning för Försvarsmakten kan vara att förstärka arbetet med kulturella 

och relationella förändringar. Om inte, så finns det en risk att människor i enlighet med Ackers teorier 

på en inre personlig nivå anpassar sig och fortsätter reproducera beteenden för att överleva i den 

nuvarande genusregimen (Connell, 2009). 

 

När det gäller kvinnors och mäns gemensamma strategier så vill vi lyfta fram att det kan finnas 

förväntningar på att individen skall vara självreglerande. Denna slutsats relaterar till att integrering av 

genusperspektiv kan släpa efter, men också att genus betraktas som projekt, som ett enskilt mål, något 

som är normativt och reglerat i ansvar. Individen skall vara pålitlig och ansvarstagande vilket kan stå i 

kontrast till att vara normkritisk och ansvarsutkrävande.  
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12. Diskussion 

Försvarsmakten som organisation och myndighet gör mycket inom jämställdhetsområdet. I en 

internationell jämförelse så framkommer det att den svenska Försvarsmakten är ledande inom 

jämställdhetsområdet och därmed också en förebild för andra länder. Försvarsmakten har till exempel 

vid två tillfällen, 2013 och 2014 medverkat i Pridefestivalen i Stockholm. Detta måste ses som ett 

framsteg dels för att Försvarsmakten därmed ställer sig bakom minoriteters lika värde genom att med 

deltagandet manifesterar att man delar den värdegrund som är antagen av Pridefestivalen. Men även 

för att Försvarsmakten visar på en förändring genom att först sedan starten av festivalen år 1998 ha 

agerat restriktivt kring ett deltagande, till att Överbefälhavaren och Försvarsmaktens högsta ledning 

under de två senaste åren aktivt medverkat och bidragit till en exponering av Försvaret på denna nya 

arena. Det framgår även att Försvarsmakten har goda ambitioner, där man både vill och förväntas 

arbeta med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor däribland genus. Som myndighet står man under en 

offentlig reglering och omfattas därmed av regeringens jämställdhetspolitik. Även internationella 

resolutioner har en stimulerande effekt, däribland FN resolution 1325 som påverkar både indirekt och 

direkt.  

 

Även om framsteg har skett inom genus- och jämställdhetsområdet, exempelvis att det finns kvinnor 

som söker sig till Försvarsmakten, att det finns kvinnliga chefer och kvinnor deltar i internationella 

operationer så pekar denna studie på att det organisatoriska släpar efter. Strukturellt regleras genus i en 

rad texter, däribland vision, styr- och regleringsdokument. Den problematik som vi 

sammanfattningsvis funnit vad gäller det organisatoriska handlar om kraven på självreglering både för 

män och kvinnor, att det finns en föråldrad genuspraktik som delvis reproduceras i den 

mellanmänskliga interaktionen, att olika subjektiva strategier utvecklas för att anpassa sig till rådande 

genusregim, att genus betraktas som en kvinnofråga, att kvinnor i särskilt hög grad agerar 

självreglerande, att lika krav för män och kvinnor också kan vara problematiskt, samt att det kan vara 

kontraproduktivt att anmäla missförhållanden. 

  

 

Nedan följer sju olika problematiker som vi särskilt vill peka på: 

 

Vi har för det första kommit fram till att det kan finnas motsättningar mellan förväntningar på ansvaret 

för att arbetet med jämställdhet följs. Främst i meningen att ansvariga chefer agerar för att de följs och 

medarbetares förväntningar på att vara självreglerande när det gäller sitt eget ansvar.  Om chefen 

måste ta ansvar för missförhållanden, så har egenansvaret brustit och individen kan då framstå som 

misslyckad. Ansvarsregleringen kring genus framträder tydligt, alla inom Försvarsmakten har ansvar 

för genus, men särskilt utpekas chefers ansvar och skyldighet. Anställda inom Försvarsmakten skall 

själva ta ansvar för sin situation. Texter inom Försvarsmakten talar om olika former av 

ansvarstagande, det ena handlar om ett egenansvarstagande och det andra om ett förväntat kulturellt 

ansvarstagande. Detta kan vara problematiskt eftersom missförhållanden kring genus ofta handlar om 

att någon är utsatt. Fungerar det att samtidigt vara utsatt och personligen ansvarstagande?  

Connells (2009) forskning handlar om att genus är ett blivande, ett tillstånd under aktiv konstruktion 

och att vi konstruerar oss själva för att inta en plats i en viss genusordning. Om denna ordning av 

någon anledning behöver reformeras t.ex. så kan det uppkomma motsättningar, menar Connell. 

Ansvarstagande inom Försvarsmakten omfattas av ett mått av självreglering. Chefens ansvar blir 

överflödigt eftersom individen har ansvaret, vilket är en märklig paradox. Vi kan med stöd av denna 
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undersökning även resonera om att det kan finnas en kultur som också reproducerar denna 

självreglering.  

 

Det andra som vi kan peka på är en diskrepans mellan vad Försvarsmakten förmedlar kring genus 

genom sina policytexter och vad som är normen i vardagspraktiken.  West och Zimmerman (1987) 

diskuterar att genus konstrueras på olika nivåer. De skiljer på institutionell och kulturell nivå och att 

om man skall förändra de sätt som genus konstrueras så behöver det ske på olika nivåer. 

Försvarsmakten verkar för förändringar på en institutionell nivå, delvis med stöd av offentliga 

regleringar, t.ex. att de tagit fram olika planer för att förbättra jämställdhetsarbetet. Men vad som 

också framkommer i vår studie, baserat på analyser av intervjuer, är att Försvarsmakten snarare i 

praktiken reproducerar en kulturell genusordning där män är överordnade kvinnor.  

Detta ligger i linje med Ackers (1990) forskning om den symboliska nivån som relaterar till diskurser i 

den organisatoriska vardagen och hur organisationen vill uppfattas. I policytexterna förmedlas en bild 

av hur Försvarsmakten vill vara, medan det i den vardagliga diskursiva praktiken underförstått alltjämt 

återskapas en genusordning där mannen är norm.  

 

Diskursanalysen av Försvarsmaktens policytexter visar således å ena sidan på Försvarsmaktens goda 

vilja, men å andra sidan kanske de samtidigt reproducerar vissa genusproblematiker. Texterna talar till 

stora delar om vad man inte får göra eller att texter specifikt reglerar vad man skall göra. Symboliskt 

och kulturellt blir genus negativt laddat, med tal om sanktioner samtidigt som genus blir något 

tvingande. Vi kan därmed argumentera för att Försvarsmakten vill och bör arbeta med genus men 

kanske mer kan utveckla varför. Om Försvarsmaken mer skulle tala om vad vinsten blir med ett 

utvecklat genusperspektiv och mindre om krav och förväntningar så skulle kanske diskrepansen 

mellan ambitionerna i texterna, och vardagspraktiken minska. 

 

En tredje problematik som vi lyfter fram i denna studie gällande genus inom Försvarsmakten är att 

män och kvinnor utvecklar olika former av handlingsstrategier eller överlevnadsstrategier som vi valt 

att benämna dem. De som tydligast varit framträdande har varit kvinnors överlevnadsstrategier; genom 

att ständigt överprestera, genom att hålla sig utanför kvinnliga nätverk och genom att undvika eller 

som en absolut sista utväg anmäla missförhållanden.  

Här ser vi en tydlig koppling till Kanters (1993) teorier om minoriteters agerande, dels när det handlar 

om att kvinnor ständigt ska arbeta hårt t.o.m. överprestera för att deras arbetsprestationer ska bli 

uppmärksammade och dels genom anpassning (assimilation). Som tidigare nämnts förklarar Kanter att 

det är lättare för en minoritet att anpassa sig till den rådande stereotypen. Slutsatsen är att kvinnors 

assimilation genom olika former av handlingsstrategier kan bidra till att kvinnor kan stanna kvar i 

Försvarsmakten och därmed bidra till de jämställdhets mål som finns formulerade och som 

Försvarsmakten förväntas leva upp till. Men kvinnors anpassning kan också bli kontraproduktiv 

eftersom assimilation också innebär att de rådande normerna kring genus upprätthålls, 

överlevnadsstrategierna blir ett sätt för kvinnor att anpassa sina beteenden samtidigt som de 

reproducerar mäns oförmåga att anpassa sig till kvinnor.  

 

Den fjärde problematiken som denna studie vill lyfta fram är att det å ena sidan finns symboliska 

yttringar och diskurser där nya möjliga genuspraktiker lyfts fram t.ex. i styrdokumenten för 

jämställdhetsarbetet. Detta är inte bara ord, utan det har på många områden skett förändringar och det 

sker förändringar såsom att uttag av föräldraledighet uppmuntras. Vidare så finns det även konkreta 

mål för att antalet kvinnliga chefer skall öka och det verkar relativt oproblematisk att uttrycka sin 

sexualitet i Försvarsmakten. Försvarsmakten uttrycker i sina texter att föräldraledighet skall vara 

möjligt, denna studie kan också bekräfta genomgående upplevelser kring att det i praktiken 
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uppmuntras till att vara föräldraledig, de anställda får vara föräldralediga och kan också vara 

föräldralediga. När du senare lämnar försvaret (om än tillfälligt) för att ta hand om ditt barn, så är det 

något som isoleras utanför försvaret. Det framkommer i vår studie en osäkerhet om och hur 

föräldraledigheten får betydelse och konsekvenser för återanpassningen till arbetet. Föräldraledigheten 

verkar ha svårigheter att fungera i karriärplaneringen och kvinnors väg tillbaka till yrket och en 

återanpassning av uppfyllandet av de fysiska kraven individanpassas inte. När du kommer tillbaka 

förväntas du vara 100 % återställd och produktiv.  

Inom detta område är kvinnors situation särskilt påtaglig, eftersom kvinnor i enlighet med Kanters 

(1993) problematiserande kring kvinnors utsatthet så handlar om att kvinnor inte bara skall uppvisa 

samma krav, utan även att kvinnor synliggörs och prövas tuffare eftersom de är i minoritet. Kvinnor 

som vi i flera fall lyft fram, syns och synliggörs.  

 

Det har dessutom som en del i denna fjärde problematik framkommit att det saknas ett reellt och 

utvecklat genusperspektiv, vår studie visar på att genus inom Försvarsmakten snarare är en 

kvinnofråga eller att genus ses som ett verktyg. Man talar exempelvis om det framgångsrika i att 

kunna använda enskilda kvinnor eller mindre grupper av kvinnor för att lösa specifika uppgifter inom 

ramen för militära insatser. Ett annat exempel är informanternas tal om kvinnors anpassning eller 

utvecklande av olika strategier. Genus har ännu inte blivit ett integrerat perspektiv för att utveckla 

Försvarsmakten och därmed militära operationer som helhet. Arbetet, uppdraget och rollen i 

Försvarsmakten är separerad från vardagslivet, även om det finns exempel på att vardagslivet i någon 

mån kommer in i arbetslivet. Det är ok att jobba (lite) hemifrån för att t.ex. lösa hämtning av barn från 

förskola. Med ett utvecklat genusperspektiv enligt Acker (1990, 1992) skulle Försvarsmakten kunna 

utgå från hur vardagslivet fungerar för att på så sätt kunna utveckla både sin struktur, sin kultur och 

interaktionen mellan människor. Idag verkar det som att allt är ok så länge det sker och hålls utanför 

försvaret. Föräldraledighet är ett i sammanhanget tydligt exempel.  

 

En femte problematik som denna studie vill lyfta fram är kvinnors eventuella självreglering. 

Försvarsmakten vill ha fler kvinnor, Försvarsmakten förväntas ta emot fler kvinnor, de vill inte att 

kvinnor lämnar. Ändå verkar så ske. Självreglering kan ses som en effekt av rådande diskurser och 

därmed också ett uttryck för ett maktutövande. Kvinnor lämnar Försvarsmakten som en effekt av att 

kvinnors kompetenser inte värdesätts. På en organisatorisk nivå lämnar kvinnor vilket kan jämföras 

med liknande effekter på en samhällelig nivå, dvs. att personer som inte trivs på sina arbeten söker sig 

till andra arbetsgivare. Burr (2004) menar att det kan finnas en maktdimension i rådande diskurser. 

Burr ansluter sig till Foucaults teorier om att diskurser inrymmer makt genom att de verkar 

självreglerande, i likhet med hur fångar skall verka självreglerande genom att känna sig ständig 

övervakade så ansluter sig den moderna människan till önskvärda beteenden, att allt fler själva tar 

ansvar för sin kost och hälsa är tydliga exempel. Det går att resonera kring att människor i 

Försvarsmakten i lika hög utsträckning som människor utanför Försvarsmakten på samhällelig nivå 

vill vara och upplevas som framgångsrika. Upplevs inte Försvarsmakten som en långsiktig aktör som 

kan motsvara förväntningar om en framgångsrik karriär gör kanske kvinnor bäst i sin självreglering att 

endast stanna för kortare anställningar. Hur kvinnor är eller förväntas vara medför att kvinnor 

utvecklar olika handlingsstrategier för att kunna fungera inom Försvarsmakten, utanför eller efter 

perioder av anställning hos Försvarsmakten. Med ett intersektionellt synsätt (Acker, 2006, Lykke, 

2003, Gustavsson, 2010, Edling, 2010) kan det ses som att kvinnor konstruerar, t.ex. genom olika 

handlingsstrategier så pågår deras eget identitetsarbete i mellanmänskliga relationer. Kvinnor gör sig 

själva framgångsrika genom att de bygger tillfälliga relationer med sin arbetsgivare.  
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Det kan också finnas möjligheter och till och med emancipatoriska ideal (Molin, 2010), t.ex. att 

kvinnor inom Försvarsmakten kan frigöra sig själva från ideal som de kanske upplever att de fastnat i 

och på så sätt utveckla nya identiteter. Men bilden som framkommer är mer komplex t.ex. verkar det 

som att kvinnor på en nivå skall vara högpresterande, både fysiskt och psykiskt, medan de på en annan 

nivå inte skall vara för drivande eller dominanta. Försvarsmakten skulle eventuellt med ett utvecklat 

genusperspektiv mer effektivt kunna ta hand om och utveckla kvinnors förmåga och kompetenser. Det 

skulle innebära att män i högre utsträckning behövde lära sig att acceptera duktiga kvinnor och därmed 

förebygga handlingsstrategin att kvinnor gör självreglerande val i att lämna i förtid. Effekten kan då 

bli att fler inte bara stannar kvar utan att rekryteringsunderlaget av kvinnliga chefer ökar.  

 

En sjätte problematik handlar om reflektioner kring kravprofiler. I USA i liket med Sverige är 

Försvarsmakten öppen för både kvinnor och män. Däremot så gör den amerikanska försvarsmakten 

skillnad mellan män och kvinnor, grupperna omfattas av olika fysiska krav. I Sverige är kraven för 

män och kvinnor lika. Cohns (2000) forskning visar på en kritik av det amerikanska systemet och 

problematiserar att det leder till att kvinnor då sanktioneras eftersom de å ena sidan konkurrerar om 

samma karriärmöjligheter samtidigt som att de har fördelar eftersom de omfattas av lägre krav. I en 

förlängning problematiseras även synen på Försvarsmakten som att dessa ojämlika system (fysiska 

testsystem) inte kan leva upp till jämställdhet. Det verkar finnas en genusproblematik med att göra 

skillnad på män och kvinnor. I Sverige gäller samma förutsättningar. Vad denna studie vill lyfta fram 

är en argumentation om att de allra flesta verkar försvara denna ordning, såväl män som kvinnor. 

Samtidigt så erkänner de problem inom genusområdet trots att kraven är lika så är förväntningarna 

olika för män respektive kvinnor. Ojämlika förväntningar förstärker att kvinnor får en 

minoritetsposition samtidigt som de synliggörs. Kvinnor har då kanske inte samma möjligheter som 

män. Skulle ett alternativ vara att Sverige följde USA:s exempel? Detta skulle kanske lösa 

konstruktionen om att kvinnor i en högre utsträckning än män ständigt behöver visa sin duglighet. 

Något som bekräftar Kanters (1993) idéer om att minoriteters anpassning kan vara problematiskt 

kanske t.o.m. kontraproduktivt när det gäller kvinnors karriärmöjligheter. Kanter menar att minoriteter 

anpassning samtidigt gör att de blir ett hot mot majoriteten och därmed inte stimulerar till en ökad 

mångfald. Men å andra sidan så är det inte säkert att kvinnors utsatthet skulle minska eftersom det då 

finns en risk att de skulle anses ha fått en ”gräddfil” in i systemet. De fysiska kraven är betydelsefulla, 

de fungerar normativ samtidigt som de påverkar diskurser hur man talar om duglighet och följden blir 

att de fysiska kraven i en förlängning påverkar människors förståelse och handlande. Frågan är hur 

relevanta de fysiska kraven verkligen är i dagens högteknologiska samhälle och om de verkligen gäller 

alla delar inom det militära försvaret?  

 

För det sjunde och det kanske mest problematiska som denna studie kan resonerar kring är att det 

verkar finnas en motsättning mellan det som Försvarsmakten vill uppnå när det gäller genus och hur 

maktförhållanden reproduceras i praktiken, med praktik menas det som framträder i den 

mellanmänskliga interaktionen (Acker, 1992, West & Zimmerman, 1987, Connell, 2009, Kanter, 

1993). Det finns något kollegialt, en förväntan om att lösa problem internt genom handskakning och 

inte genom att anmäla, särskilt om anmälan sker utanför den interna kontrollen. Här framkommer en 

diskrepans mellan vad Försvarsmakten uppmuntrar till och har ett ansvarsutkrävande kring, och vad 

som denna studie framträder som en genuspraktik. Problem som är genusrelaterade, gör man bäst att 

hålla sig borta ifrån. Konsekvensen blir annars att man framstår som offer, man kan t.ex. genom att 

anmäla missförhållanden även påverka andras karriärmöjligheter. Att som chef få en anmälan i den 

egna arbetsgruppen uppfattas som ett misslyckande, och som chef vill man därför inte bli belastad med 

någon genusanmärkning.  
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Försvarsmakten finns för att försvara Sveriges frihet, men verksamheten syftar även till att skapa fred 

och säkerhet i andra länder. Ytterst är Försvarsmakten en garant för grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheter. De människor som ansluter sig till och tar anställning i det militära försvaret måste alla 

vara beredda att delta i en väpnad konflikt och är i den meningen beredda att offra sina egna liv för 

andras säkerhet. Vår studie är kritisk, men kritiken är inte riktad mot någon eller något, utan snarare så 

handlar den om att synliggöra diskursers betydelse för människors handlingspositioner.  

 

Försvarets roll har i dagarna, med anledningen av ubåtskränkningen i Stockholms skärgård 

aktualiserats. Verksamheten och människorna vilar på ett viktigt fundament, att försvara vår nationella 

integritet. Vad denna studie vill vara ett bidrag till är en ökad förståelse kring hur genusforskning och 

genusperspektiv ytterligare kan bidra till Försvarsmaktens utveckling.  

12.1 Kritisk reflektion 
 

Kritik som kan riktas mot denna studie är det faktum att vi båda inte deltagit i samtliga intervjuer. Det 

kunde t.ex. ha givit möjligheter till att ställa fler kompletterande frågor. Detta var något vi upptäckte 

som en fördel vid de intervjuer som vi utförde tillsammans. Som tidigare nämnts, det faktum att vi 

som utfört denna studie är man och kvinna kan till en viss del ha påverkat våra informanter. Med 

anledning av att syftet med vår studie varit att undersöka genus inom Försvarsmakten ser vi det som 

en styrka och ett bra komplement att vi representerar olika kön och därmed olika förförståelse av 

genus. Det har också varit en styrka att vi har varit två författare med helt olika förförståelse av 

Försvarsmaken, då en av oss har genomgått officersutbildningar och varit anställd vi Försvarsmakten 

under 90-talet. Ytterligare kritik kan vara att antalet intervjuer inte till fullo varit jämt fördelat, tre av 

sju informanter har varit kvinnor, vilket i vårt fall resulterat i att det förekommer fler män än kvinnor i 

vår studie. Det optimala hade varit lika antal informanter, kvinnor och män. De flesta av intervjuerna 

utfördes på olika platser hos Försvarsmakten företrädesvis i Stockholm. En reflektion över detta är att 

informanterna kanske hade svarat annorlunda om vi befunnit oss på någon annan mer neutral plats. 

Dock så har informanterna varit verksamma på olika geografiska platser, de har haft olika 

tjänstgöringsorter, och flera av informanterna har erfarenheter från internationella operationer.  

Vår avsikt var till en början att genomföra en fokusgruppsintervju med en grupp kvinnor inom 

Försvarsmakten. Detta var mycket svårare att förverkliga än vi trott. Hade vi fått till stånd en sådan 

intervju, är det möjligt att vi fått mer sammanvägda svar, dock så upplever vi att de enskilda 

intervjuerna givit informanterna en möjlighet att tala och resonera fritt. I efterhand anser vi dock att 

den spridning som vi har haft på våra informanter utgjort ett representativt urval.  

12.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vårt förslag till vidare forskning rör processer kring anmälningar och anmälningssystemet för 

jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, däribland genus. Det kanske finns bakomliggande faktorer som 

gör att den som anmäler eller anmäls ändå blir bestraffad, antingen blir bestraffad i faktisk mening (ex 

löneavdrag). En större utmaning, och som denna studie visar tendenser på är att den som anmäler 

kanske omfattas av en risk av att på andra sätt sanktioneras, relationellt eller kulturellt.  
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Försvarsmaktens Uppförandekod 

Försvarsmaktens styrdokument för jämställdhet och jämlikhet (2012-2014) inklusive Bilaga 2 om 

begrepp och definitioner. (Försvarsmakten, 2012) 

Om det händer – stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling (Samverkansrådet, 2012)  

FN konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. (antagen, 1980) 

FN resolution 1325 (FN säkerhetsrådet, 2000) 

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsmakten (Regeringen/Försvarsdepartementet, 

2014) 

Regeringens mål och budget för jämställdhetspolitiken 2014 

http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/14257 

Regeringens handlingsplan för att genomföra resolution 1325 

http://www.regeringen.se/sb/d/12372/a/136227 

http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/14257
http://www.regeringen.se/sb/d/12372/a/136227
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FN milleniemål http://www.millenniemalen.nu/ 

SvD 2014-11-18 

Bilaga 
 

Intervjuguide 
 

Forskningsfråga/problemställning 

 

Hur konstrueras och reproduceras genus inom Försvarsmakten? 

 

Nominell definition. 

 

Med konstruktion och reproduktion om genus menas hur normer uttrycks och formuleras i 

termer av normalitet och avvikelse.  

 

Operationell definition 

 

Normer 

 

 

Teman 

 

1 Makt (normalitet/avvikelse) 

2 Sexualitet 

3 Minoritet 

4 Värdering  

5 Förförståelse 

6 Struktur  

 

 

 

 

 

http://www.millenniemalen.nu/
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Kön 

Ålder 

Antal år i organisationen 

Befattning 

Utbildningsbakgrund 

 

Inledande fråga 

 

Tema förförståelse  

Berätta om dina erfarenheter av att jobba i Försvarsmakten?  

 

Tema värdering 

Behandlas män och kvinnor lika? Vilka är dina upplevelser/erfarenheter i skillnader? Kan du 

ge exempel?  

Vem är den ideala medarbetaren inom Försvarsmakten? Beskriv Familj, etnisk, 

utbildningsbakgrund, olika inom olika delar av försvaret marin/armé osv.?  

 

Tema makt  

Hur talas/pratas det om och kring genus/köns/jämlikhetsfrågor?  

Kan du beskriva den typiska ”jargongen”/en typisk hållning?   

Vilka förväntningar (formella) har din arbetsgivare kring frågor som rör 

jämställdhet/kön/genus? Vad förväntar sig chefer? (på mötet) 

Vilka informella förväntningar finns? Vad tycker medarbetare, officerare respektive 

civilanställda? (i fikarummet)  

Vad krävs det för att passa in? Kan du ge något exempel då något inte passat in? 

Vem har mest makt (inflytande) att påverka genusfrågor? FN, regeringen, chefer eller alla?  

Om någon ser missförhållanden kring genus/kön osv.? Är det ok att anmäla? Även om det är 

riktat mot en kollega? Skillnader mellan rekryter och anställda? 

 

Tema struktur 

I vilka befattningar finns män respektive kvinnor? Skillnader? Operativa (stridande) stödjande 

typ underhåll eller i stabsfunktioner?  

Vad anser du kvinnor respektive män är mest lämpliga för? ev. förtydliganden genom att ge 

exempel på olika befattningar, skyttesoldat, stridspilot, matbiträde, sekreterare? 

 

Tema sexualitet 

Kan man uttrycka sin sexualitet/sexuella läggning)? Är det ok att vara…gay osv? JA/NEJ 

varför, varför inte?  

 

Tema minoritet 

Hur är det med jämställdheten i övrigt? Finns olika etniciteter, olika religiösa identiteter, ok 

att vara troende, ok som förälder att vara ledig osv.?) 
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