
 

HÖGSKOLAN I HALMSTAD 
 

SEKTIONEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE 

Försvarsmakten – en mansdominerad arbetsplats 
En kvalitativ studie baserad på manliga officerares syn på 

jämställdhet i relation till kvinnan i Försvarsmakten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet för Sociologi och socialt utvecklingsarbete 

C- Uppsats 

Författare: Anna Karlsson & Emmelie Svenander Persson 

Handledare: Marta Cuesta 

Examinator: Eva Schmitz 
   



2 
 

Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse kring om hur arbetet med jämställdhet 

mellan män och kvinnor inom försvarsmakten påverkar de manliga officerarna. Forskningen 

har tagit sin form genom en kvalitativ metod med en halvstrukturerad intervjuguide, e-post 

intervju samt en innehållsanalys.  Informanterna utgjordes av 5 män, både yngre och en äldre 

som alla arbetar inom Försvarsmakten på två orter i Sverige. Utöver dessa gjordes även en 

analys av en artikel kring ämnet jämställdhet inom försvarsmakten i Halmstad. De teorier som 

används vid analys av materialet är, Abrahamsson och Aarum- Andersens organisationsteori, 

Connells och Parsons maskuliniteter, Goffmans sociala roller, Ahrne, Roman och Franzéns 

teori kring mansdominans och könssegregering. 

Vårt resultat av denna uppsats påvisar att männen till viss del påverkas av jämställdhetsplanen 

och att de manliga officerarna anser att arbetet kring jämställdhetsplanen i viss mån är 

brisfällig. Det vi också upptäckte var att jämställdhetsplanen i sig inte var något som var 

särskilt bekant för våra informanter. Utan att de handlade efter sunt förnuft kring deras 

uppfattning om jämställdhet. 
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1 Inledning 

 

Jämställdhet är idag en viktig central fråga i många av samhällets alla organisationer. Främst 

talas det om just jämställdheten mellan män och kvinnor, att kvinnor ska få ta lika stor plats 

som männen i ett mansdominerat yrke. För att kunna uppnå en mer jämn fördelning av 

kvinnor och män samt få fler kvinnor intresserade av dessa yrken, använder sig arbetsgivare 

tidvis av kvotering när de söker fler arbetstagare. Kvoteringen innebär bland annat att 

möjligheter ska ges till alla, oavsett kön, till chansen att söka lediga tjänster. Arbetsledaren 

ska då se till att arbetsförhållandena lämpar sig för samtliga och på så vis väcka intresse hos 

fler i det underrepresenterade könet.  

Det är till stor del genom detta som vårt intresse väckts och som lett till det vad vi valt att 

fokusera oss på i c-uppsatsen. Hur påverkas då det dominerade könet i och med att det läggs 

en större vikt på den underordnade och all fokusering kring att göra arbetet lättare för dem? 

Får de manliga officerarna dra sig tillbaka i sitt arbete för att lämna mer plats åt kvinnorna och 

sker det enligt dem på en nivå som anses rimlig? Vi menar att fokuseringen på att göra 

arbetsplatser mer jämställda till en viss del läggs fel i vissa situationer. Det blir märkbart i 

vissa lägen då det verkar vara viktigare att rekrytera in fler kvinnor i mansdominerade yrken 

bara för syns skull och ur ett jämställdhetens perspektiv i samhället. Inte på hur kompetent, en 

person, oavsett kön är, hur lämplig denne är i utförandet av yrket och vad som egentligen 

krävs av en människa för att ens få samhället att fungera i vissa lägen. 

Vår forskning bygger på männens situation inom det svenska försvaret och i följande text kan 

vi bland annat ta del av manliga officerares erfarenheter kring detta, som alla arbetar inom 

Försvarsmakten där det ständigt pågår ett jämställdhetsarbete mellan kvinnor och män. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt ta reda på hur manliga officerare inom 

Försvarsmakten påverkas av deras jämställdhetsplan i relation till kvinnan i deras dagliga 

arbete. Vi vill ta reda på hur de manliga officerarna ställer sig till Försvarsmaktens arbete 

efter kvotering, hur de påverkas av jämställdhetsplanen i stort samt vilka konsekvenser detta 

medför i det löpande arbetet. 

Frågeställning: 

 Hur anser de manliga officerarna att jämställdhetsplanen inom Försvarsmakten 

fungerar på deras eget förband, i relation till kvinnan och hur de vidare påverkas av 

den? 

 Märker officerarna av några förändringar i sitt arbete inom försvaret i samband med 

utvecklingen av jämställdhetsplanen? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Till denna studie har vi intervjuat fem män som alla arbetar inom Försvarsmaken. Vi har valt 

att enbart inrikta oss på män och deras syn kring genusfrågan i deras arbete på två olika orter i 

Sverige. I uppsatsen tar vi främst upp männens situation kring ett jämställt arbete och därmed 

teorier kring maskulinitet, dominans, och rollteori.   
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2 Centrala begrepp 

Då ett antal begrepp i texten kan ses som svåra att förstå, presenterar vi några av dessa i detta 

avsnitt, och beskriver dess innebörd. Alla dessa begrepp går i sig att koppla till ämnet 

jämställdhet med undantaget från det sistnämnda. 

2.1 Patriarkat   
 

Patriarkat är det fenomen som kännetecknas av att kvinnan är underordnad mannen. Detta är 

en underliggande samhällstruktur som kan ge uttryck på många olika områden i vårt samhälle. 

Männens i allmänhet högre löner, mannens ställning i hemmet och attityden kring uppfostran 

av barn är några exempel på detta. En patriarkalisk struktur kan leda till negativa effekter som 

våldtäkter, prostitution och andra förtryck mot kvinnor. 
1
 Motsatsen till patriarkat kallas för 

matriarkat. 

2.2 Genus  
 

Den generella definitionen av genus brukar förklaras som en kulturell olikhet som finns 

mellan en man och en kvinna, som i sin tur har sina rötter i en biologisk fördelning. Dock är 

inte genus ett ord som är kopplat till det biologiska, utan mer till våra sociala strukturer ute i 

det dagliga samhället. 
2
 Identiteter, relationer och roller, som är socialt konstruerade mellan 

man och kvinna kallas för genus. 
3
 

2.3 Jämställdhet  
 

Jämställdhet innebär att alla människor i synnerhet mellan mannen och kvinnan ska ha samma 

rättigheter i samhället och även ha samma möjligheter i livet. Med detta menas att mannen 

och kvinnan ska ha en jämvikt i relation till makt, ekonomi, arbetsdelning både innanför och 

utanför hemmet och samma möjlighet att utvecklas inom sitt yrke etc. 
4
 

 

 

                                                           

1
 www.ne.se 

2
 Connell, 2002 

3
 Ritzer, 2007 

4
 www.ne.se 
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2.4 Dominans  
 

Dominans innebär att en individ eller samlig människor är överordnad den lägre stående 

individen. Den dominanta använder den underordnade som ett verktyg att få sin vilja igenom.
5
 

2.5  Pluton 

En pluton står för en grupp av soldater, där gruppen består av cirka 25-40 män/ kvinnor som därefter 

är uppdelade i 3-5 grupper. 
6
 I Sverige består en pluton oftast av cirka 30 soldater. 
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3 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer vi beskriva hur utvecklingen av kvinnans position sett ut och 

förändrats i tid i Försvarsmakten.  

3.1 Tidigare forskning 
 

Särbehandling, konkurrens och kränkningar av officerare: yrkesofficerares erfarenhet och 

försvarsmaktens arbete inom jämställdhet är en arbetsvetenskaplig studie som gjordes i Luleå 

2005 av Annika Planstedt. Syftet med den undersökningen var att titta på erfarenheter kring 

särbehandlingar, kränkningar och konkurens mellan könen hos yrkesofficerare inom 

försvarsmakten. Både kvalitativa och kvantitativa metoder i form av djupintervju och 

enkätundersökning har använts. 35 officerare deltog varav 20 manliga och 15 kvinnliga.  

 

Det resultat som visade sig var att genom arbeten med bland annat jämställdhetsplanen 

försöker försvarsmakten att få bort intoleransen bland de anställda, framför allt mot de 

kvinnliga officerarna. Både kvinnor och män upplever att negativa särbehandlingar och 

kränkningar ibland förekommer, inte bara mot kvinnorna utan även vid vissa tillfällen mot 

männen. Mest förekommande har varit där en kvinnlig och en manlig officer särbehandlats 

vid samma tillfälle, vilket uppgetts att kvinnan blivit positivt särbehandlad medan mannen 

negativt. Det är främst i diskussion, uttagning och kunskapssituation som negativ 

särbehandling förekommer. Majoriteten av alla informanter menar på, att då det förekommer 

positiv särbehandling, är det till största delen kvinnorna som främjas för det. Främst visar det 

sig i situationer kring meritvärdering, befordringsdiskussioner och även vid uttagningar till 

kompetenshöjande utbildningar. Genom de fysiska kraven blir de kvinnliga officerarna 

positivt särbehandlade på grund av vissa anser att det finns en större acceptans då en kvinna 

inte fullt klarar fysiska moment eller tekniska uppgifter. En av de kvinnliga deltagarna säger 

själv att hon är trött på det positiva bemötandet hon får mer ofta än vad de manliga kollegerna 

får.  

 

En annan kvinnlig officer säger att det ibland är svårt att i vissa situationer att veta vad som 

passar sig att säga, eller var man sätter gränserna för skämt. En manlig officer säger att man 

måste passa sig för vad man säger, när kvinnor och män är tillsammans.  

De flesta av officerarna, både kvinnliga och manliga, anser att särbehandlingar och 

kränkningar påverkar arbetsklimatet negativt. När det gäller vilken betydelse 

http://www.uppsatser.se/om/Annika+Planstedt/
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jämställdhetsplanen har för deras arbete svarade majoriteten att de inte känner till innebörden, 

inte fått ta del eller ens fått någon information om jämställdhetsplanen. 

Jämställdhetsplanen vill att minoriteter ska få större möjligheter inom försvarsmakten och få 

en bättre chans att antas till en kompetenshöjande utbildning. Manliga officerare menar att det 

inte borde vara könet som spelar någon roll, utan ens kompetens och personlighet bör vara det 

viktigaste. Även kvinnorna svarar att de vill delta på lika villkor som andra.  

Det visade sig att de yngre manliga officerarna var mer uppmärksamma på att det 

förekommer särbehandlingar och kränkningar än vad de äldre kollegerna var, vilket kanske 

kunde bero på den information om kränkningar och dylikt som föreläses på utbildningarna 

idag. 
7
  

3.2 Kvinnor och mäns olika yrkesval 

 

De senaste trettio åren har förändringarna på den svenska arbetsmarknaden varit avsevärd, 

vilket speciellt gäller kvinnors ökning i yrkesarbete. Idag är kvinnors förvärvsarbete nästan 

lika hög som männens och har ökats avsevärts sedan 1960- talet då hemmaarbete dominerade 

bland kvinnor som hemmafru. I mindre grad fast under samma tid har männen ökat sin tid 

kring hushållsarbetet istället. Dock är förändringen i arbetsmarknaden inte lika stor som i våra 

familjeförhållanden. Det är fortfarande det manliga könet som dominerar i många yrken, 

branscher och sektorer, kvinnor däremot har stor majoritet i hälso- och sjukvårdsarbete, 

socialt arbete och administrativt och kontorstekniskt arbete. Männen dominerar i 

tillverkningsarbete och tekniskt arbete. Det antas ligga ”naturliga” orsaker bakom 

könsuppdelningen, eftersom kvinnor och mäns kroppar skiljer sig åt. Å andra sidan säger även 

vissa att det inte handlar om en naturgiven process då både historiska och antropologiska 

studier visar på detta. 
8
 

 

I utbildningsval syns intressen hos de båda könen tydligt. Flickor säger att de vill arbeta med 

människor och pojkar att de oftast vill ha mera tekniska arbeten. Detta är uppenbart om vi 

tittar på vilka som läste på olika gymnasieprogram, 2000/2001 var ungefär 9 av 10 och 8 av 

10 tjejer som gick ut gymnasiets omvårdnads och barn och fritids program, medans byggnad, 

el och fordon var mansdominansen närmast total. Det är detsamma på högskolan där kvinnor 

dominerar på utbildningar till sjuksköterska, fritidspedagog, förskollärare etc. och de tekniska 

är mansdominerade. Det går inte heller att utesluta att resultatet av könsuppdelningen på 

                                                           

7
 www.uppsatser.se 

8
 Ahrne, Roman & Franzén, 2003 
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arbetsmarknaden handlar om att människor väljer med sina önskemål. Men det kan vara svårt 

att få ett jobb som anses tillhöra det andra könet.  

Det är också vanligt att kvinnor inte är lika intresserade som männen av att ta arbeten som 

kräver mycket tid och engagemang, det beror på kvinnors familjeansvar. De väljer att anpassa 

sitt yrkesliv efter kraven från familjen. Dessutom gör löneutsättningen en skillnad mellan 

”manligt” och ”kvinnligt”. De yrken som domineras av kvinnor har i allmänhet lägre löner än 

de där männen dominerar, men även när kvinnor innehar motsvarande befattning som 

männen. 
9
  

3.3 Kvinnans arbetsutveckling inom försvarsmakten 
 

Försvarsmakten är en arbetsplats som under en lång period har dominerats av män. Från 

början av 1900 talet fram till 1980 har det enbart funnits civila tjänster som varit tillsatta av 

kvinnor. De uppgifter som kvinnorna utförde var allt ifrån städning, matlagning till att arbeta i 

materialförråd. På 1960- talet började det samtalas och föras olika diskussioner kring kvinnor 

i försvaret, men denna ebbade ut och togs inte upp igen förrän 1975. Staten gjorde då en 

utredning kring hur vida kvinnor skulle kunna delta i ”skyddsbevarande” tjänster. Slutligen 

beslutades det att kvinnor skulle få möjlighet till att söka sig till officersyrket inom 

flygvapnet. 
10

  

1979 var det året som detta trädde i kraft och 1980 började de första kvinnorna sin 

grundutbildning i flygvapnet, samma år som staten införde jämställdhetslagen. Ett år senare 

beslutades det att båda könen fick rekryteras till befälsyrken inom försvarsmakten och därmed 

fick kvinnor arbeta som officerare, soldater och sjömän. Kvinnor fick inte arbeta inom alla 

delar i försvaret förens 1989 och därefter var de tvungna att ha för avsikt att genomföra 

officersutbildningen för att få göra sin värnplikt. 1994 avskaffades detta krav. 
11

 

År 2000 startades det ett nätverk för kvinnliga värnpliktiga, NKV. Där arbetar de med att 

skapa bättre förhållanden och förutsättningar för värnpliktiga kvinnor. De vill även få fler 

kvinnliga sökande till officersutbildningen och internationell tjänst. Den första 

jämställdhetsplanen inom Försvarsmakten infördes inte förens 2003. Innan dess har det enbart 

                                                           

9
 Ahrne, Roman & Franzén, 2003 

10
  www.försvarsmakten.se 

11
 www.försvarsmakten.se 
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funnits planer att arbeta efter, men dessa har sett olika ut och haft olika kvalité beroende på 

förband .
12

 

3.4 Försvarsmakten 
 

Försvarsmakten är en myndighet som styrs av regeringen och riksdagen, och det är dessa som 

beslutar om vilka uppgifter som ska utföras i försvarsmaktens arbete. Denna myndighet är en 

av Sveriges största och ledningen består idag av överbefälhavare Sverker Göransson och 

ställföreträdande myndighetschef.  

Försvarets arbete går inte bara ut på att rycka ut i eventuellt krig, utan även att bevara freden i 

världen i så kallade fredsfrämjande och fredsframtvingande insatser internationellt. De hjälper 

också till vid eventuella större kriser och katastrofer, ger stöd åt enskilda personer med bland 

annat skallgång vid försvinnanden etc. Försvaret skyddar också den svenska integriteten och 

vårt territorium från inkräktare och andra hot utifrån. 
13

 Försvarsmakten har tre olika 

försvarsgrenar, flygvapnet, armén och marinen, utöver dessa så finns det skolor, 

frivilligorganisationer och olika centrum som utbildar förbanden som därefter är redo för 

olika insatser.  

Försvarsmakten har fyra huvuduppgifter, vilka av försvarsmaktens beskrivs som följande; 

1. Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld. 

2. Hävda vår territoriella integritet. 

3. Försvara Sverige vid väpnat angrepp. 

4. Värna civilbefolkningen och i krissituationer säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna.
14

 

3.5 Försvarsmaktens jämställdhetsplan 
 

Försvarsmakten har ett styrande dokument som beskriver hur deras arbete kring ett jämställt 

arbete ska gå till, denna kallas, jämställdhetsplan. Denna förnyas var tredje år och innehållet 

består av åtgärder och mål för vad som ska genomföras under tiden planen avser. Till denna 

                                                           

12
 www.försvarsmakten.se 

13
 www.forsvarsmakten.se 

14
 www.forsvarsmakten.se 
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jämställdhetsplan finns även ett styrdokument för jämlikhet som är nytt för denna treårs 

period (år - 2009-2011).
15

  

Jämställdhetsplanen arbetar efter att täcka diskrimineringsgrunden kön, medans 

styrdokumentet täcker de övriga delarna i diskrimineringsgrunden, med andra ord; 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattningar, 

funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. För att få deras planer mer begripliga på en 

arbetsnivå har de preciserat och gjort dem mer konkreta, deras fokusområden för denna plan 

ligger kring rekrytering, arbetsförhållanden och att motverka och att hindra trakasserier från 

att förekomma. 
16

  

Jämställdhetsplanen och deras syn på ett jämställt försvar ska bidra till en Försvarsmakt vars 

utveckling är positiv med ökad effektivitet och kvalitet. Målen som satts upp ska ligga till 

grund för de olika förbandens egna åtgärdsplaner. Dessa ska i sin tur vara konkreta och något 

som går att arbeta efter medans styrdokumenten ska vara vägledande och mer övergripande. 

Förbandens åtgärdsplaner ska utvärderas och följas upp för att årligen kunna omarbetas vid 

behov. I det lokala arbetet finns det en kontaktman som ska vara med och stödja arbetet kring 

jämställdhet och jämlikhet, det största ansvaret ligger dock hos cheferna som ska se till att 

jämställdhetsplanen och styrdokumentet ska vara en aktiv del i försvarsmaktens olika 

verksamheter. 
17

  

Som ovan beskrivet är försvarsmaktens fokusområden; arbetsförhållanden, trakasserier och 

rekrytering och dessa prioriteras kring följade tre områden, Försvarsmakten beskriver det som 

följande; 

 Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön 4§  

 

 Åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts trakasserier 

eller repressalier som har samband med kön eller för sexuella trakasserier 6§  

 

 Verka för att personer oavsett kön ges möjlighet att söka lediga anställningar 7§ samt 

i befattningar där det inte råder i en huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och 

män i en viss typ av arbete eller en inom en viss kategori av arbetstagare, ska 

                                                           

15
 www.forsvarsmakten.se 

16
 www.forsvarsmakten.se 

17
 www.forsvarsmakten.se 
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arbetsgivaren särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 

könet 8§ och 9§. 
18

 

 

Detta innebär följaktligen att försvarsmakten inom en treårs period vill att det; 

”Skall finnas anpassad personlig utrustning tillgänglig för såväl kvinnor som män. Vid all 

nyanskaffning av materiel och utrustning skall ett genusperspektiv anläggas.  

Arbetar aktivt med att förebygga all form av trakasserier. Vid uppkomst av trakasserier finns 

en tydlig plan för vilka åtgärder som skall vidtas.  

Försvarsmaktens målsättning är att fördubbla andelen kvinnor bland värnpliktiga, officerare 

och chefer. Vid utgången av 2011 strävar Försvarsmakten efter att minst 30 procent av 

anställda GSS (gruppbefäl, soldater och sjömän) är kvinnor. Försvarsmakten skall även 

aktivt verka för att såväl kvinnor som män finns på alla befattningar och nivåer inom vår 

organisation”. 19
 

 

För att detta arbete ska kunna fullföljas så ska det på varje förband finns ansvariga som ser till att 

jämställdhetsarbetet fungerar i det lokala arbetet, dessa ansvariga ska även tillsammans med 

förbandschefen se till att arbetet utvecklas och drivs framåt. Försvarsmakten beskriver det som 

följande; 

 

 Ansvaret för jämställdhetsarbetet vilar ytterst på förbandschefen  

 En samverkans-, utvecklingsgrupp eller kommitté som metodiskt bedriver ett 

planmässigt arbete med aktiva åtgärder för jämställdhet och mot all form av 

diskriminering bestående av personal från olika delar i verksamheten  

 En aktiv samverkan med lokala ATO vilka bör ingå i ovannämnda grupp mot 

diskriminering  

 Ytterligare forum för dialog kring jämställdhetsfrågor är också arbetsplatsträffar och 

utvecklingssamtal enligt ASU-FM  

 En budget för det lokala jämställdhetsarbetet skall finnas. 
20
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Arbetet efter ett jämställt försvar ska alltså ske på ansvar av förbandschefen. Han/ hon ska 

ansvara för att de åtgärder som tas upp i jämställdhets/ åtgärdsplanen ska framkomma till 

övriga på förbandet. Planen ska vara konkret och gå att arbeta efter, samt utvärderas och 

eventuellt ändras vid årsslut eller vid behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4 Metod  

 

 I detta kapitel kommer vi beskriva de metoder vi valt att arbeta efter samt hur vi gått till väga 

för att nå slutprodukten av uppsatsen.  

4.1 Hermeneutisk ansats 

 

Hermeneutiska studier är något som är vanligt förekommande inom samhällsvetenskapliga 

studier och är från början utvecklad av de tyska filosoferna Wilhelm Dilthey och Hans- Georg 

Gadamer. Ordet Hermeneutik betyder tolkningslära/ tolkningskonst vilket i sin tur innebär att 

man vill skapa sig en förståelse kring sitt fenomen. Den Hermeneutiska studien är mer riktad 

på att forskaren ska få en egen förståelse och även en förförståelse och en egen tolkning av 

aktör som studeras och inte tvärt om. Forskaren sätter inte aktörens egen förståelse kring 

fenomenet i fokus på samma sätt som i andra typer av analyser. 
21

 

Innan vi började skriva denna uppsats satt vi länge och diskuterade ämnet jämställdhet och 

vad de enligt oss betydde, men också hur vi ställde oss till detta. Det vi också gjorde var att 

läsa försvarsmaktens jämställdhetsplan för att därefter se hur deras syn på ämnet var och vilka 

punkter försvaret ville förstärka. Detta gjorde att vi fick en förståelse för ämnet och även hur 

försvarsmakten förhöll sig till hur ett jämställt samhälle/ arbetsplats skulle se ut. För att 

neutralisera vår egen subjektiva syn till en mer objektiv, vilket i många fall kan vara svårt då 

de ligger inbäddat i vår socialisationsprocess, använde vi oss av något som kallas för den 

hermeneutiska cirkeln. Detta innebär i stort att forskaren bollar olika tolkningar och sin 

förståelse/ förförståelse mellan varandra likt en spiral. 
22

 Detta leder till ny förförståelse där 

forskaren blir mer objektiv och fördomsfri till fenomenet. 
23

 

4.2 Förförståelse  
 

Vi har båda länge intresserat oss för yrken och arbetsplatser där männen dominerar och har de 

flesta stolarna runt bordet. Vi båda har sambos som arbetar inom två yrkesgrupper där det 

manliga könet är mest förekommande och även där det krävs en viss fysisk kapacitet för att 

klara av yrket. Många diskussioner har kommit på tal där samtalsämnet präglas av varför 

kvotering är en sådan bra taktik för att få in fler kvinnor på just dessa arbetsplatser och varför 
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vissa krav sänks på grund av att du är just kvinna. Intresset för detta ämne har länge funnits 

och i denna uppsats undersöker vi hur männen inom militären ser på just jämställdheten i 

relation till kvinnan på deras arbetsplats.   

Om vi tittar tillbaka i tiden så är det inte särskilt länge kvinnan har arbetat i försvaret i 

jämförelse med hur länge männen varit verksamma inom denna yrkesgrupp. Ställer det till 

med problem och konflikter när kvinnan träder in på denna mansdominerande plats? Det är 

det vi vill ha svar på.  

4.3 Kvalitativ metod 
 

För att få ett djup i denna uppsats valde vi att arbeta efter ett kvalitativt arbetssätt. Denna 

metod karaktäriseras av att forskaren studerar sitt fenomen och alla de tillhörande 

egenskaperna så ordentligt och deskriptivt som möjligt 
24

. Vid en kvalitativ forskningsmetod 

strävar man mer efter att kunna undersöka specifika egenskaper i relation till de som 

studeras.
25

 Kvalitativ forskning förknippas även med text och ord istället för siffror som i den 

kvantitativa metoden. 
26

  

4.4 Kvalitativa intervjuer 
 

Till denna studie valde vi att göra två olika typer av intervjuformer, E- postintervju och en så 

kallad halvstrukturerad intervju. Vi gjorde dessa val då några av informanterna fanns i vår 

närhet, medans någon befann sig på annan ort i Sverige, dit vi inte kunde ta oss. Dessa två 

intervjutyper fungerar på helt olika vis. Den halvstrukturerade intervjun innebär att vi som 

forskare har utvecklat en intervjuguide där alla informanter får samma frågor och där 

intervjupersonerna leds vidare på nästkommande frågor. Forskaren kan även ställa relevanta 

följdfrågor kring ämnet om dessa inte vävts in i undersökarens egna rubriker. 
27

 

Den andra typen av intervjuform, den så kallade E- postintervjun fungerar precis som den 

låter. Intervjun sker via e postkontakt mellan forskare och informant. Samma frågor ställdes 

till dessa personer som till informanterna som intervjuades med den halvstrukturerade. Den 

enda skillnaden i vårt fall var att inga följdfrågor kunde ställas. 
28
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Valet av intervjuformer föll ganska naturligt för oss och dessa gjordes för att få djupet i 

fenomenet men också för att hålla oss inom ramarna och avgränsningarna till vårt ämne. 

Jämställdhet är ett ämne som lätt banar i väg i diskussioner, därför valde vi att ha samma 

frågor till alla och en intervjuform där vi kunde leda informanterna vidare vid eventuella 

utgreningar av ämnet. 
29

 

4.5 Kvalitativ innehållsanalys 
 

För att fylla ut vårt djup efter de intervjuer som föll bort valde vi att göra en kvalitativ 

innehållsanalys. Detta för att ha mer empiri till vår analys att arbeta efter. Vi valde att leta upp 

en relevant artikel som passade in på vårt ämne jämställdhet inom försvarsmakten och denna 

artikel söktes via internet. Artikeln ”Jämställdhet inom försvarsmakten”, behandlar 

jämställdhet inom försvarsmakten och är skriven efter en nätverksträff på Militärhögskolan i 

Halmstad. I denna diskuteras att jämställdhet går att arbete efter trots ökat antal kvinnor i 

försvaret. Vi valde även att plocka ut relevant information från vår tidigare forskning. Den 

kvalitativa innehållsanalysen går ut på att söka i olika dokument efter fakta och data som 

passar in på ens fenomen och som är användbar i relation till ens problemformulering. I och 

med detta kan denna typ av analys användas genom både texter, ljud, tal och bilder. 
30

 

Parallellt med denna typ av metod, har vi som ovan beskrivit, samlat in data genom våra 

genomförda intervjuer och det är just det som görs vid en innehållsanalys. Samtidigt som 

sökandet efter relevant data som i vårt fall är en artikel och tidigare forskning så bygger man 

på med de kunskaper som fångas upp av de andra texterna som studeras, i detta fall 

intervjuerna. 
31

 

4.6 Tillvägagångssätt 
 

Som tidigare nämnt har vi använt oss av intervjuer i olika former men för att få ett ytterligare 

djup i fenomenet har vi även gjort en kvalitativ innehållsanalys. Våra informanter fick vi tag i 

genom en bekant som själv arbetar inom försvaret och som även ställde upp på intervju. 

Intervjuerna face to face gick väldigt bra att utföra, lättare än förväntat. Väldigt snabbt fick vi 

in en personlig kontakt med informanterna och samtalet flöt fram på ett behagligt och lugnt 

sätt.  
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Den intervjumetod vi valde att arbeta med för att samla in vårt grundläggande material var en 

halvstrukturerad intervju men även e- postintervju. Den första metoden valdes för att vi ville 

ha samma frågor ställda till de personer som intervjuades. Det enda undantaget som gjordes i 

intervjuguiden var att det ställdes ytterligare några frågor till den officer som arbetat inom 

försvarsmakten under en längre tid. Annars ställdes exakt samma frågor. Vi valde också 

denna metod för att lättare hålla oss till det ämne vi valt att skriva om, vilket ibland kan vara 

svårt i ett samtal. För att fånga upp samtalet spelades alla intervjuer in, med godkännande från 

informanten. 

Den andra typen av intervju, e-post intervju var lite mer problematisk. Denna metod trodde vi 

skulle vara lättare än vad den visade sig vara. Vi skickade ut e post till berörda där vi beskrev 

vilka vi är, och vad vi ville ha hjälp med. De flesta svarade och ville gärna ställa upp och steg 

nummer två var att skicka ut intervjufrågorna. Fyra e post skickades ut och en av dessa 

svarade. Vi skickade ut ytterligare e post till de personer som inte svarade, men utan resultat.  

I och med den opersonliga kontakten emellan oss gjorde det förmodligen lättare att strunta i 

att besvara och delta i uppsatsen.  

Detta skapade stora problem och vi fick tänka om. Vi valde att använda de intervjuer vi har 

och tillägga en artikel som berör ämnet jämställdhet inom försvarsmakten samt punkter från 

vår tidigare forskning och kombinera våra intervjuer med dessa. Vi jämförde våra svar från 

intervjuerna med de resultat vi fick fram från artikeln och utefter det materialet baserades vår 

analys på. 

4.7 Intervjuguide 
 

När vi skulle skriva vår intervjuguide satt vi länge och funderade på vad vi ville ha ut av 

denna uppsats. Det tog sin tid att få ihop relevanta frågor som passade ihop med vårt syfte. 

Efter många tankar fram och tillbaka hade vi satt ihop en intervjuguide baserad på vår egen 

förståelse, våra tankar och erfarenhet kring det aktuella ämnet. 

Som tidigare nämnt har vi haft samma frågeställning till våra informanter, där vi ställt samma 

frågor till de nyexaminerade militärerna och samma till de personer som arbetat längre. 

Intervjufrågorna skiljde sig med andra ord emellan dessa två grupper. Vi delade upp intervjun 

i två olika teman, där vi började med att ställa lite övergripande frågor om bland annat 

befattning och hur lång tid de arbetat inom försvarsmakten. Därefter gick vi vidare med 

diverse frågor kring vårt ämnesval, det vill säga jämställdhet i relation till kvinnans roll i 
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försvaret. Frågorna skiljde sig här beroende på om de arbetat längre inom försvaret eller om 

de arbetat under en kortare period. Till de mer erfarna kunde vi ställa frågor kring 

utvecklingen av jämställdhetsplanen, om de tycker sig ha sett några förändringar i sitt eget 

arbete.  

4.8 Urval  
 

Att hitta våra informanter har till en början varit väldigt lätt, då vi redan innan arbetet haft 

kontakt med militärer på olika orter. Vi har haft stor hjälp av en av våra informanter att hitta 

fler som intresserat sig för att ställa upp i vår uppsats. Dessa personer arbetar på hans 

arbetsplats och men även andra kontakter till denne som är stationerade på andra orter runt om 

i Sverige. Denna person har ordnat e post adresser som vi använt oss av i vårt sökande efter 

deltagare. Dock hade vi vissa problem med att få svar från de informanter där intervjun skulle 

ske via e-post. Vissa av informanterna var tillfrågade och villiga att ställa upp lång tid innan 

denna uppsats skulle skrivas.  Då vi ansåg att vi inte hade särskilt många veckor på oss med 

denna uppsats, valde vi att kontakta vissa informanter redan innan arbetet med uppsatsen 

sattes igång och upplägget var givet redan från början då en av oss sedan tidigare hade 

kontakter inom Försvarsmakten. 

4.9 Bortfall 

 

Under planeringsfasen av denna uppsats var det tänkt att nio intervjuer skulle genomföras, 

och vi hade även fått klartecken från åtta av dessa att de var villiga att ställa upp. Efter 

arbetets gång slutade det med att fem av nio tillfrågade ställde upp på intervju. Bortfallet var 

sådana informanter som skulle ha genomförts via e post intervju vilket vi förmodar var 

orsaken till att dessa föll bort, på grund av den opersonliga kontakten. 

4.10 Etiska aspekter  

 

Innan mötet med informanterna skickades e post ut där vi beskrev vårt syfte med studien, men 

också vilka vi var. I e posten beskrev vi även att alla som var med var anonyma och att de 

skulle få fingerade namn i slutrapporten. Detta upprepades även vid intervjutillfället. 

Intervjupersonerna fick även ge sitt medgivande till användningen av deras inspelade samtal. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 

Fyra sociologiska teorier är hämtade som komplement till vår hjälp för att förklara vårt 

insamlade material. Ahrne, Roman och Franzéns teorier om könssegregering och 

mansdominans som visar på hur individers könstilhörighet kan sätta olika begränsningar i 

dess handlanden. Goffmans teori om de olika roller individer intar i diverse situationer man 

befinner sig i samhället. Exempelvis en underordnad som vill efterlikna det denne tror sig 

förväntas vara för att passa in, Connells syn om de biologiska skillnaderna mellan könen och 

slutligen Abrahamsson och Aarum- Andersens organisationsteori som beskriver hur en 

organisation påverkar våra liv.   

5.1 Mansdominans och könssegregering 
 

Individers handlingar och livschanser formas av dess könstilhörighet. Dessutom är könet av 

stor betydelse kring sorteringen i de olika positionerna i samhällets organisationer. Kvinnor 

får i allmänhet mindre tillgång till resurser, makt och status än männen i könsarbetsdelningen, 

vilket kan ses i de olika positioner männen och kvinnor intar. Inom sociala skikt, etniska 

grupper, yrken, verksamhetsområden m.m. underordnas de kvinnliga positionerna gentemot 

de manliga vilket brukar kallas för exempelvis könsordning eller genussystem.  

Genom tiderna har detta patriarkat dominerats av olika sociala strukturer av bl.a. hushållet, 

arbete, sexualitet m.m. men idag är det främst i arbetslivet som mansdominansen upprätthålls. 

Denna könsuppdelning förklaras oftast med de skillnaderna i kvinnor och mäns attityder, 

värden och egenskaper eftersom vi i utbildning, familjeengagemang, fritid och yrkesliv väljer 

olika. 
32

 

 

Genom mänsklig handling förändras den sociala verkligheten, och normer och 

beteendemönster blir då inte givna en gång för alla. Människor förhandlar i sina vardagliga 

interaktioner med varandra om i vilka situationer kön ska spela roll och i så fall hur. Dessa 

sker på många arenor, bland annat i familjen, på arbetsplatsen, i skolan. Det utgås från att vi 

betraktar kvinnligt och manligt som socialt och kulturellt bestämt och för att markera det 

används begreppen socialt kön eller genus. Vad vi anser som kvinnligt respektive manligt 

förändras över tid, exempelvis förr då det ansågs okvinnligt att röka eller bära långbyxor 

medans det idag till största delen är kvinnors rökning som ökar mest och inget konstigt alls 
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om kvinnor bär byxor. Även tvärtom för männens del där det idag finns de som bär hästsvans, 

har ring i örat och diverse andra smycken, vilket tidigare ansågs som kvinnliga attribut. Inte 

ovanligt, utan att manligheten hotas, kan männen även numera diska och dra en barnvagn 

framför sig. Genom detta kan andra förändringar i relationen mellan män och kvinnor i de 

olika organisationerna diskuteras, i synnerhet kring arbetslivet. 
33

 

5.2 Sociala roller 

 

Människan intar olika roller i sina möten med andra, men även vistelserna i olika situationer 

och miljöer. Det kan förklaras som en slags dramaturgi, om hur scenen vi står på och den 

publik vi står inför påverkar individers beteenden. I verkligheten skulle alltså samhället 

symboliseras av scenen och människorna i vår omgivning skulle vara publiken.  

Jaget är hur en individ, utifrån sig själv, uppfattar den egna personen och sin identitet och 

dramaturgin som ter sig utspelar sig just inom individen själv. 
34

 

Vår existens består av två delar, en främre region och en bakre region. Den främre 

symboliserar exempelvis ens jobb eller på offentliga platser om hur individen bär olika 

masker och agerar olika, beroende på förutsättningar, förväntningar, krav etc. Den bakre 

regionen symboliserar där man känner sig trygg, exempelvis hemma och om hur individen ter 

sig bakom maskerna. 
35

 

Individer bär alltså olika masker och på så vis intas olika roller beroende på var i samhället 

man befinner sig samt vilken publik man spelar inför. Exempelvis då en underordnad individ 

som möter en annan överordnad person, kan denne försöka efterbilda den tillvaro som tros 

förväntas av den överordnade. Det kan handla om osäkerhet i sin egen roll och ett 

egenintresse av att passa in, men även att situationen ska kännas trygg för den överordnade. 
36

 

5.3 Maskuliniteter  
 

Många teoretiker inom samhällsvetenskapen vill beskriva våra handlingar med begreppet roll. 

Våra roller är något som konstrueras genom social interaktion individer emellan. Connell 

beskriver ordet genus genom två olika typer av rollbegrepp. Det ena genom bestämda 

särskilda situationer och det andra mer förekommande användningssättet av genus som roll 
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vilket innebär att både män och kvinnor följer en generell uppsättning av förväntningar som är 

bestämda i relation till deras kön, den så kallade könsrollen. 
37

 

Universellt sett så finns det alltid två olika könsroller, oberoende kultur och landstillhörighet, 

dvs. en kvinnlig och en manlig, där Connell menar på att maskulinitet och femininitet och 

dess könsroller genom detta synsätt lätt ses som ett resultat av internalisering eller 

socialisation. Könsrollen kan ofta ses som en kulturell produkt av de olika biologiska 

skillnaderna man och kvinna emellan. Connell anser att könsrollsteorin är sammanbunden till 

en uppbyggnad som preciseras genom våra biologiska skillnader, alltså manligt och kvinnligt 

och inte genom olika sociala relationer. 
38

  

Utöver detta synsätt väljer Connell att även se detta fenomen ur andra perspektiv. Ett av dem 

är utifrån Talcott Parson som i sin tur beskrivit skillnader mellan manliga och kvinnliga 

könsroller, eller könskillnader. Parson utvecklade en könsrollsteori där han förklarar 

skillnaden mellan manligt och kvinnligt som instrumentella och expressiva roller i familjen. 

Normerna som finns i samhället runt våra roller som manlig och kvinnlig är sociala faktum 

och kan på så vis förändras genom olika sociala processer. Våra uppfattningar ändras genom 

att de olika socialisationsagenterna, dvs. skola, familj, massmedia etc. ger oss nya 

förväntningar på våra syner kring just könsroller. 
39

 

5.4 Organisationsteori 
 

Organisationer är något som finns överallt och dessa har både stor påvekan och även högt 

inflytande på alla delar av våra liv. Skolan, armén, kyrkan, kontoret och olika föreningar är 

bara en liten del av alla moderna organisationer som finns i vårt samhälle. 
40

 

Det är inte alltid möjligt att du som enskild person kan uppnå vissa högre mål enbart med din 

egen arbetskraft, det är här som en organisation etableras för att underlätta arbetet och öka 

arbetskapaciteten. Detta för att kunna producera och fördela de produkter och olika tjänster 

som vi människor använder oss av dagligen och som vi är beroende av att ha samhälle. 
41

 

Inom organisationsteorin finns väldigt lite forskning kring kvinnans roll gentemot mannen i 

arbetet. Det som dock tas upp av Abrahamsson och Aarum – Andersen är att den kvinnliga 
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rollen i en organisation skulle vara höjande på många vis. En kvinna kanske ställer 

annorlunda frågor i relation till mannen, hon kanske även kan bidra till en bättre arbetsmiljö, 

inte bara för mannen utan även för kvinnan själv. Då kvinnan ofta ses som olik mannen, så 

menar Abrahamsson och Aarum- Andersen att kanske det skulle vara så om vi såg kvinnan på 

samma sätt som mannen, att dessa två skulle vara lika, så skulle det inte finnas några 

anledningar till att en av det kvinnliga könet skulle ha sämre möjligheter till att utvecklas 

inom organisationen i fråga. Med hjälp av att betona etiska och politiska frågor skulle kanske 

detta synsätt framskridas på ett helt annat sätt i samhälle. 
42

  

Abrahamsson & Aarum- Andersen tar även upp att det inte finns några bevis om att det skulle 

finnas några större skillnader mellan den manliga och kvinnliga ledarstilen. Det pratas mycket 

om att det kvinnliga könet skulle vara mer öppen i sin ledarstil och att hon skulle vara mer 

sympatisk i relation till mannen men även detta finns det inga direkta belägg för. Det är inte 

så att den ena ledarstilen är mer effektiv än den andra, utan dessa skiljs inte åt på det viset. 

Som ovan beskrivet så finns det inte särskilt mycket forskning kring kvinnor och ledarrollen, 

så hon fortfarande är relativt underrepresenterad i detta fack. 
43

 

6 Empiri 

Vårt insamlade material består av fem intervjuer med manliga officerare. Fyra av dem arbetar 

inom försvarsmakten i Karlskrona och en i Arvidsjaur. Fyra av intervjuerna är gjorda i möte 

face – to – face och en via e post.  I dem alla ställdes till största delen samma frågor med 

undantag från den äldre officeraren. I och med hans bredare erfarenhet togs några följdfrågor 

upp om bland annat hur jämställdhetsarbetet sett ut i tid under deras år inom försvaret. I 

intervjuerna lyfts följande fram: Bakgrund, där respondenten berättar om sin erfarenhet som 

officer, hur många kvinnor som arbetar på deras arbetsplats och positiva samt negativa 

erfarenheter kring att arbeta med kvinnor. Frågor kring försvarets jämställdhet tas även upp, 

där intervjupersonerna förklarar vad de vet om planen, hur den fungerar på deras arbetsplats 

och om deras verksamhet ser annorlunda ut, positivt som negativt, i arbetet med jämställdhet. 

De flesta av våra intervjuer är genomförda med manliga officerare som arbetat från ett år upp 

till fyra år, med undantag från en som arbetat under en längre tidsperiod. Alla har erfarenhet 

av att arbeta med kvinnor men en av våra respondenter har ingen kvinna just nu som är 
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stationerad på hans pluton. Presentationen av materialet delas upp i olika kapitel där olika 

delar av underlaget tas upp.  

Våra informanter är inte särskilt bekanta med vad jämställdhetsplanen innebär, vilket 

upptäcktes under våra intervjuer. När ordet jämställdhet kommer upp förstod vi det som att de 

refererar enbart till sitt egna sunda förnuft gällande ämnet. Detta sunda förnuft handlar om de 

kunskaper det flesta av oss människor har kring ämnet och många gånger handlar det främst 

om kvinnans situation i arbetet. Men försvarsmaktens jämställdhetsarbete handlar om så 

mycket mer än så, vilket informanterna inte kände sig bekanta med. 

6.1 Presentation av material 

 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattande beskrivning av vårt insamlade material, där vi 

valt ut delar från våra intervjuer som vi anser vara mest relevant till det centrala i vår uppsats. 

Namnen i denna presentation är fingerande. 

6.1.1 Konsekvenser kring ett jämställdhetsarbete 

 

Något som vi också uppmärksammade i studien Särbehandling, konkurrens och kränkningar 

av officerare: yrkesofficerares erfarenhet och försvarsmaktens arbete inom jämställdhet, var 

att de äldre manliga officerarna inte uppmärksammat några kränkningar och särbehandlingar i 

samma utsträckning som de yngre. Detta var även något som framkom i våra intervjuer. De 

yngre officerarna diskuterade mer kring olika incidenter som förkommit medans den äldre 

officeraren inte verkade kännas vid att det inträffat några kränkningar och problem över 

huvudtaget.  

Klas berättade att vid de tillfällen där någon särbehandling förekommit så är det ofta 

soldaterna själva som skapar mer problem än vad det egentligen är. Ett exempel på det var en 

situation där kvinnor och män skulle lära sig om fälttvagning, med andra ord hur man sköter 

hygienen när soldaten ligger ute i fält. De blev uppdelade kvinnor och män för sig och i och 

med det uppkom konflikter eftersom de själva ansåg att denna fälttvagning kunde göras 

tillsammans.  

Klas menade att det många gånger finns en rädsla för vad konsekvenserna kan bli om kvinnan 

i detta fall känner sig kränkt och soldater och befäl får backa undan, vilket många gånger lett 

till onödiga ageranden från befälens sida. 
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Vi har även fått liknande respons av våra informanter, där vi fått svar som pekar mot att de 

känner att de behöver backa undan på grund av rädsla för att kränka någon, inte nödvändigtvis 

kvinnan i sig utan främst för minoriteten. Även svar där det beskrivs som att många bortser 

från kvinnans brister och svagheter, att det är mer tillåtet för en kvinna att ha brister än en 

man. 

”På min pluton har vi 33 soldater varav 15 är… tjejer. … jag tror inte att jag en 

enda gång har haft en manlig elev som har stått över fyspass… utan det är bara 

kvinnliga”… (Anders)  

 Dessutom berättade Anders att han tycker det verkar som om det blir okej när det är tjejer 

som hoppar över träningspassen, medans en kille fått stå till svars på ett helt annat sätt om han 

vill stå över. Han menar på att det inte är någon som vågar ifrågasätta kvinnorna.   

Vi ställde även en följdfråga där vi undrade ifall det skapas en rädsla för vilka konsekvenser 

som det kan bli om man ifrågasätter kvinnan. Det svar vi fick av Anders var att det finns en 

rädsla för vad högre befäl ska säga vid eventuella situationer, där Anders tycker han agerat på 

rätt sätt. Han menar att det finns en osäkerhet i vad man kan säga och göra i olika situationer 

då man många gånger anser att man handlat rätt och efter regelboken, men att andra anser det 

som kränkande. Vilket i sin tur leder till ett trippande på tårna och att många väljer att backa 

undan istället för att konfrontera problemen eller situationen. 

Många av de frågor vi ställde handlade om erfarenheter, konsekvenser och upplevelser av hur 

det är att arbeta kring jämställdhet och i detta fall främst kring det kvinnliga könet. Under 

intervjun diskuterade vi om det uppstått konflikter mellan man och kvinna och vad de har för 

positiva respektive negativa erfarenheter av att arbeta med kvinnor. Anders berättade att det 

uppstått konflikter mellan män och kvinnor i de situationer där tjejer blivit annorlunda 

behandlade. Ett exempel på det var när han gjorde sin värnplikt och skulle söka till 

officerskolan. Alla soldater, män som kvinnor, hade samma utbildning och erfarenheter men 

fick ändå olika omdömen och rekommendationer från plutonchefen. Tjejerna fick enbart bra 

lovord medans killarna fick bäggedera. Vilket ledde till att alla reagerade så till att killarna 

blev upprörda och tjejerna skämdes. Alla ville ju att rekommendationen skulle ske på lika 

villkor. 

Majoriteten av alla respondenter hade således någon gång stött på negativa erfarenheter av att 

arbeta med kvinnor där det har uppstått en del konflikter i olika situationer. Men många tyckte 
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även att det fanns fördelar med att ha kvinnliga medarbetare i sin omgivning. Klas menar att 

det blir en lättare stämning med en mångfald på arbetsplatsen. Hans negativa upplevelser var 

att han kommit i kontakt med dem som var väldigt ambitiösa till jämställdhet, vilka drar 

”grejer” till sin spets.  

Bertil anser att det positiva med att arbeta med kvinnor är att få ta del av nya perspektiv. Det 

negativa är att det finns de som måste trycka ner andra för att lyfta upp sig själv. 

6.1.2 Synen på kvotering 

 

Lika väl som att respondenterna har många positiva erfarenheter av att arbeta med kvinnor så 

är de flesta även positiva till att ha ett jämställt försvar och har inget emot att det anställs fler 

kvinnor på deras arbetsplats. Försvarsmakten använder kvotering för få in fler kvinnor, 

individer med annan etnisk bakgrund eller personer med olika handikapp i försvaret. I vårt fall 

diskuterar vi mer kring kvinnans roll i kvoteringen och inte om etnicitet etc. Dock anser de 

flesta av respondenterna att kvotering är fel taktik och att det bör slopas för att därefter hitta 

ett annat sätt för att få in fler av det underrepresenterade könet.  

Officerarna anser allt från att det är bättre med ett könlöst försvar till att det är helt fel taktik 

för att få in kvinnor i försvaret. Enligt Göran finns det enbart militärer där alla är lika och har 

samma uniform. Han menar att han önskar ett könlöst försvar där det inte handlar om man 

eller kvinna, utan att alla är soldater.  

Våra informanters uppfattning överensstämmer med Annika Planstedts studie där de manliga 

officerarna tycker även som Göran att könet inte spelar någon roll utan att det är var och ens 

kompetens och personligheten som ligger till grund för arbetet.  

Både Klas och Anders anser att kvoteringen är ett mindre bra arbetssätt för att få in fler av det 

kvinnliga könet och att rekryteringen görs på ett felaktigt sätt. De tycker att kvinnor ska ta sig 

in på arbetsplatsen på de villkor att de har det som krävs för yrket, både fysiskt och psykiskt. 

Detta är inte alltid fallet vid kvotering då många krav bortses från kvinnan men som männen 

måste leva upp till under rekryteringen och under det fortsatta arbetet i försvarsmakten. Det 

blir fel när det blir viktigare att få det jämt fördelat mellan män och kvinnor än att kunna 

utföra ett bra jobb. De båda nämner att de vill känna trygghet hos sin arbetskamrat om en 

incident skulle inträffa där de behöver hjälp att undkomma och söka skydd. 

Anders nämner i intervjun att kvinnor vid mönstring kan lägga på ett poäng på antingen styrka 

eller på de fysiska testerna. Om skalan ligger mellan ett till nio och du får en femma, så kan 

http://www.uppsatser.se/om/Annika+Planstedt/
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kvinnan välja att lägga till ett poäng på någon av vardera grenar för att komma in på en 

befattning som hon kanske egentligen inte har kapacitet till. Detta gäller bara de kvinnor som 

mönstrar och inte männen. 

Vi fick uppfattningen om att det är något som påverkar männen negativt, då dessa 

särbehandlas i denna fråga. Männen får inte lägga till poäng för att komma in på en befattning 

som de kanske kämpat för. Om de ligger ett poäng under får de söka en lägre befattning som 

de har kapacitet och kompetens för. Dock förekommer inte mönstringen längre, utan 

värnplikten har avskaffats från och med i år och ersatts av en ny frivillig militär utbildning. 

De personer vi har intervjuat arbetar däremot med de sista värnpliktiga och det är kring deras 

mönstring och tidigare mönstringar som detta tagits upp.  

6.1.3 Arbetsmiljöanpassning i och med det ökade antalet kvinnor i 

försvarsmakten 

 

En annan punkt som tagits upp som negativ i arbetet med jämställdhetsplanen är att den 

utrustning som ska finnas till alla oavsett om du är man eller kvinna i praktiken visar sig brista 

eller ta väldigt lång tid att få fram. Det skapas slitningar mellan missnöjda värnpliktiga 

kvinnor och de arbetande manliga officerarna. Göran beskriver att kvinnorna blir lovade bland 

annat baddräkter och trosor och att han ställts mot väggen på grund av detta problem. Detta är 

något de manliga officerarna påverkats negativt av.  

Samma erfarenhet görs av en kvinnlig treårs kadett på utbildningen intervjuad i  Sveriges 

radio. 
44

 Hon säger som Göran, att Försvarsmakten inte anpassat sig med bland annat 

utrustningen, i den takt som antal kvinnor i försvaret har ökat. 

Eftersom många av de äldre officerarna vi skulle ha intervjuat föll bort har vi haft svårt att få 

svar på hur förändringarna sett ut inom försvaret i samband med utvecklingen av 

jämställdhetsplanen. De svar vi har fått av en av respondenterna är att det finns skillnad i 

antalet kvinnor på arbetsplatsen och att det blivit mer blandat. 
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7 Analys 

  

I detta kapitel presenteras det insamlade material vi fått fram som vidare kopplas samman och 

analyseras till de teorier som nämns i avsnitt sex. Kapitlet är uppbyggt i tre olika teman som 

beskrivs enligt följande; 

 Konsekvenser kring ett jämställdhetsarbete 

– Under denna rubrik diskuterar respondenterna kring sina upplevelser och 

erfarenheter av olika konsekvenser som uppkommit i arbetet med kvinnor. 

 Synen på kvotering 

– I detta avsnitt beskrivs och analyseras respondenternas åsikter kring 

Försvarsmaktens arbete med kvotering. 

 Arbetsmiljöanpassning i och med det ökade antalet kvinnor i försvarsmakten 

– Här analyseras det material vi fått fram angående hur de manliga officerarna 

ser på hur Försvarsmakten arbetar för att förbättra arbetsplatsen för kvinnor 

inom försvaret då antalet kvinnor hela tiden ökar. 

 

7.1 Konsekvenser kring ett jämställdhetsarbete 

Jämställdhet är ett väldigt aktuellt ämne i vår vardag och även på våra arbetsplatser. 

Försvarsmakten har under en väldigt lång period varit en mansdominerad arbetsplats där det 

funnits en viss jargong i relation till det manliga könet. Det är inte särkskilt länge som kvinnor 

funnits inom Försvarsmakten.  

Detta har genom intervjuerna visat sig ha både fördelar och nackdelar i olika sammanhang.  

Något som Klas berättade under intervjun, är att det många gånger är befälen själva som 

skapar mer problem, problem som egentligen inte behöver finnas. Som ett exempel nämns 

fälttvagning där kvinnor och män separerades och som skapade onödiga konflikter. 

Klas menar att det många gånger finns en rädsla för vad konsekvensen kan bli om en kvinna 

känner sig kränkt och att soldater och befäl får backa undan, vilket ibland lett till onödiga 

ageranden från befälens sida. 
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Ovanstående kan förklaras med att genus är något som skapats av oss själva genom vår 

sociala verklighet och de normer och beteendemönster vi har runt oss .
45

 I och med att 

kvinnorna träder in på denna arbetsplats skapar befälen den manliga och kvinnliga soldaten 

vilket i sin tur skapar konflikter då mannen och kvinnan särbehandlas på ett plan där de själva 

anser sig vara jämlikar. Ahrne, Roman och Franzen menar vidare att manligt och kvinnligt 

förändras över tid 
46

 och det som ansågs vara rätt i relation till genus för några år sedan kan 

mycket väl ha förändrats till idag i detta sammanhang. I dagens samhälle är vi mer öppna med 

att alla ska behandlas lika och den manliga och kvinnliga kroppen är inte lika tabubelagd som 

den kanske tidigare varit. Därför kanske soldaterna anser att de inte behöver delas upp efter 

den manliga och kvinnliga kroppen i situationer som denna, där de båda arbetar efter att vara 

enbart soldat.  

Mycket av det vi pratade om under intervjuerna handlade om erfarenheter, konsekvenser och 

upplevelser av hur det är att arbeta efter jämställdhet och i vårt fall främst runt det kvinnliga 

könet. Våra informanter berättade om såväl konflikter mellan män och kvinnor och positiva 

respektive negativa erfarenheter de har av att arbeta tillsammans med kvinnor i försvaret. En 

konsekvens av arbetet med jämställdhet är att det skapas fördelar för kvinnor men inte för 

män när det gäller rekrytering till officersskolan. Alla soldater, killar som tjejer, hade samma 

utbildning och erfarenheter men fick ändå olika omdömen och rekommendationer från 

plutonchefen. Tjejerna fick enbart bra lovord medans killarna fick både positiva och negativa. 

Vilket ledde till att alla reagerade så till att killarna blev upprörda och tjejerna skämdes. Alla 

ville ju ha det på lika villkor. 

Detta har upprört kvinnorna då de inte vill ha ett yrke på grund av vilket kön de har. Detta 

skulle i sin tur kunna förklaras genom Goffmans teori kring sociala roller där han menar att 

individer intar olika roller beroende på vilken situation vi utsätts för eller befinner oss i, vilket 

han kallar för olika scener. Vi har olika masker som vi trär på vårt ansikte beroende på vart vi 

rör oss och vad vi utsätts för i vår personliga teater .
47

 Kan det vara så att de som fattar 

besluten om vilka som ska få tillträde till officersutbildningen sätter på kvinnorna en viss 

mask, där de spelar en underrepresenterad roll i yrket och som då i sin tur oberoende resultat 

får bättre lovord än männen bara för att de är kvinnor. Kvinnorna som frågat efter lovorden 

har masker där de spelar en stark social roll där de vill ha en ärlighet snarare än lovord baserat 
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på deras kvinnliga könsroll? Det går även att se de från den vinkeln där männen möjligtvis 

även sätter på sig en mask där det ingår att vara mindre fördomsfull mot kvinnor och på så 

sätt överser man vissa brister hos kvinnan som man inte skulle haft överseende med hos 

mannen. Alla individer i detta sammanhang har alltså sina egna masker som de trär på och 

spelar efter, tillsammans med deras medspelare som har sin egen sociala roll i dramaturgin. 

De är de högre makterna inom denna organisation som innehar ”huvudrollen” i vad Goffman 

kallar teatern, där de bestämmer hur akten ska sluta oberoende vad de lägre rollerna anser 

vara rätt. Kvinnan får den underrepresenterade rollen, som ovan beskrivet, trots att hon själv 

kanske ser sig själv som lika stark som de mer överrepresenterade. Vi spelar trots allt enligt 

Goffman efter våra egna roller i de olika situationer vi befinner oss i. 

Något vi uppmärksammade var att Annika Planstedt fick liknande resultat som vi när det 

gäller de äldre officerarnas uppfattning att de inte uppmärksammat några negativa incidenter 

eller kränkningar inom försvarsmakten till följd av den ökade andelen kvinnor inom denna.  

Från våra yngre informanter får vi svar som pekar mot att det finns kräkningar och 

särbehandling inom försvarsmakten och att de många gånger behöver backa undan. Många 

befäl bortser från kvinnans brister och svagheter vilket visar att det är mer tillåtet för en 

kvinna att ha brister än en man. Anders berättar att det inte en enda gång varit någon man som 

stått över något fysiskt träningspass utan att det enbart varit kvinnor och där befälen inte vågar 

ifrågasätta kvinnans frånvaro. Männen får till svars på ett helt annat sätt än kvinnan vid 

sådana här situationer. 

Hur ska då detta förstås? Vi har en könssegregerad arbetsmarknad historiskt som delvis håller 

på att luckras upp, men hur ska man förklara de konflikter som sker inom försvarsmakten. 

Ahrne, Roman och Franzen menar att kvinnorna inte har samma tillgång till makt och status 

som männen har i arbetet, vilket många gånger visar sig i olika positioner som män och 

kvinnor intar. Kvinnan som står över träningspass kanske känner ett underläge och är 

medveten om att hon många gånger ses som det ”svagare” könet. 

 Kvinnan anser kanske att det blir mer okej att stå över i vissa situationer där en känsla av 

underläge lätt kan uppstå. Männen vet att det har den större makten och är rädda att missbruka 

den samt därmed få stå tillsvars för konsekvenserna som kan uppstå ur situationen vilket leder 

till att de backar undan.  

http://www.uppsatser.se/om/Annika+Planstedt/
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En konsekvens av jämställdhetsplanen och arbetet för att upphäva den traditionella 

uppdelningen skapar en rädsla för vilka konsekvenser som kan uppstå vid ifrågasättandet av 

kvinnan. Vår informant menar att det skapar också en rädsla för vad högre befäl ska säga vid 

eventuella situationer där Anders tycker han agerat på rätt sätt. Vidare menar han att det finns 

en osäkerhet i vad man kan säga och göra i olika situationer då man många gånger anser att 

man handlat rätt och efter regelboken, men att andra anser det som kränkande.  

Den makt männen inom Försvarsmakten en gång har haft börjar minska. Ahrne, Roman och 

Franzen menar att kvinnan har en lägre status, makt och färre resurser än männen 
48

 vilket kan 

jämföras med situationen inom försvaret. Med jämställdhetsplaner osv. försöker Samhället få 

in mer kvinnor på mansdominerade arbetsplatser vilket också försvarsmaktens 

jämställdhetsplan strävar efter.  När en kvinna sedan träder in på denna mansdominerade 

arbetsplats och börjar göra sig hemmastadd får männen kanske mindre att säga till om än vad 

de är vana vid och makten, resurserna och statusen jämnas ut. Detta på grund av att hierarkin 

inom försvarsmakten säger sitt, och sedan får männen på de lägre posterna handla efter vad de 

blir tillsagda. Kanske rädslan kommer fram på grund av den osäkerhet som finns för vad 

konsekvenserna kan bli.  

Det kan även vara så att männen är vana vid att inneha en större makt och när denna tunnas ut 

kommer rädslan fram, då de inte vet exakt hur de ska handla. Även här förändras den sociala 

verkligheten, som teorierna kring mansdominans och könssegregering tar upp, för de 

inblandade. Beteendemönstret är inte på samma sätt som de alltid varit, utan varierar hela 

tiden i takt med samhällets svängningar . 
49

 

Majoriteten av alla respondenterna hade någon gång stött på negativa erfarenheter av att 

arbeta med kvinnor då det har uppstått en del konflikter i olika situationer. Precis som att 

många anser att de får backa undan i många situationer på grund av olika konsekvenser som 

kan uppstå vid eventuella misstolkningar. Men många tyckte även att det fanns fördelar med 

att ha kvinnliga medarbetare i sin omgivning. Bertil anser också att det positiva med att arbeta 

med kvinnor är att få ta del av nya perspektiv. 

Connell menar att det kan vara förhöjande med fler kvinnor på en arbetsplats då dessa 

exempelvis ställer annorlunda frågor i jämförelse med mannen, hon kanske även kan bidra till 
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en bättre arbetsmiljö, inte bara för mannen utan även för kvinnan själv.
50

 Vilket kan förklara 

Bertils åsikter att med en ökning av kvinnor på arbetsplatsen kommer andra perspektiv in. 

Precis som Connell beskriver det så blir arbetsmiljön mer uppblandad och personerna på 

arbetsplatsen får ett bredare synsätt vilket Bertil ansåg vara något bra. Det negativa är dock att 

det finns de som måste trycka ner andra för att lyfta upp sig själva. Även Klas menade att det 

blir en lättare stämning med en mångfald på sin arbetsplats men tyvärr finns det de som är 

väldigt nitiska till jämställdhet och vill dra saker till sin spets. 

Detta menar Goffman kan handla om en osäkerhet hos den underordnade i sitt möte med sin 

överordnade och som därmed känner att hon eller han måste försöka passa in i gruppen och 

detta visar sig i att personen i fråga försöker hävda sig på ett sätt som kan ses som negativt i 

den andres ögon. 
51

  Detta kanske lätt skapar konflikter då den överordnade är van vid att ha 

en viss ”makt” och kontroll över de personer som är något underordnade. När dessa börjar 

hävda sin egen person för att känna sig starkare kanske de uppstår en osäkerhet även hos den 

överordnade som i sin tur leder till negativ energi. Detta tror dock den underordnade är det 

som förväntats av den ”starkare” i gruppen. 
52

  

7.2 Synen på kvotering  

Våra respondenter har inget emot att det anställs fler kvinnor på deras arbetsplats och är 

positiva till ett jämställt försvar. För att få in fler kvinnor använder sig Försvarsmakten av 

kvotering vilket respondenterna anser är fel taktik. De menar att kvotering ska slopas och att 

man ska hitta nya arbetssätt för att få in det underrepresenterade könet. 

 

Något som Göran tar upp i intervjun vid diskussionen kring kvotering är att han anser att det 

inte är könet som har någon betydelse utan att det handlar om var och ens kompetens och 

personlighet i relation till arbetet. 

Även Klas och Anders anser att kvotering är ett mindre bra arbetssätt för att få in fler kvinnor 

i försvaret. De anser att kvinnan på samma sätt som mannen ska ha den kompetens som krävs 

för arbetet, både fysiskt och psykiskt. Vid kvotering ställs det olika krav på kvinnor och män 

vid rekrytering som vid det fortsatta arbetet som soldat. Klas och Anders anser att med denna 

form av rekrytering verkar det viktigare att få en jämn fördelning mellan män och kvinnor än 
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kvalitén på arbetet som ska utföras. De båda nämner att de vill känna trygghet hos sin 

arbetskamrat om en incident skulle inträffa där de behöver hjälp att komma undan från en svår 

situation för att söka skydd. 

Klas, Anders och Görans utsagor kan förstås med att våra handlingar och våra olika chanser i 

livet formas av vilken könstillhörighet vi har och att vårt kön har en stor medverkan kring 

klassificeringen i samhällets olika organisationer som Ahrne, Roman och Franzen beskriver 

det. 
53

 Med kvotering vill man bryta den könssegregerade arbetsmarknaden så att de 

underrepresenterade könet kan få plats i de arbeten som tidigare varit dominerat av något av 

de respektive könen.  

Även Parsons teori kring maskuliniteter kan förklara ovanstående utsagor, där han menar att 

det finns vissa normer i samhället om hur du ska vara som man och kvinna och att dessa är 

sociala faktum som förändras i takt med de sociala processerna. Kvoteringen kan ses som en 

social process där man vill förändra synen på man och kvinna och vilken fysik respektive 

psykisk kapacitet dessa har. I dagens samhälle anser man att kvinnan har lika mycket rätt och 

kapacitet till detta yrke som mannen i jämförelse med vad man kanske tyckte förr, då kvinnan 

faktiskt inte fick ta plats i försvaret förens på 80- talet. 
54

 Ett problem som våra informanter 

lyfte fram är att i försöken att få in fler kvinnor i försvarsmakten får man inte glömma att det 

många gånger är kompetensen som är det viktiga. Parson menar att våra uppfattningar 

förändras genom vår familj, massmedia och även arbetet etc. och dessa ger oss nya 

förväntningar på hur vi ska förhålla oss till våra könsroller. 
55

 Vilket även kan förklarar 

ovanstående. Samhället vill förändra våra förväntningar på hur vi ska agera i relation till våra 

könsroller, vilket kvoteringen bidrar till. Men även här kanske samhället undanhåller det 

faktum att det inte bara handlar om fler kvinnor på arbetsplatsen, utan även att personen som 

ska arbeta ska ha det som krävs för att kunna utföra yrket. Försvarsmakten ”tvingar” männen 

att ändra sin syn på könsrollen, vilket blir ett hot mot deras tidigare roll i arbetet där de inte 

behövt tänka på de biologiska skillnaderna mellan vad en man och kvinna klarar av. Det är 

genom detta som rädslan kanske uppstår, där de inte vågar förlita sig på kvinnans biologiska 

svaghet i relation till de fysiska testerna vid mönstring.   
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Vilket kan ses genom Connells teori där han menar att könsrollen ofta ses som något skapat 

utifrån våra kulturer av de biologiska skillnaderna mellan man och kvinna. Det är de 

biologiska skillnaderna som sätter gränserna mellan kvinna och man, men detta kan bli ett hot 

när försvarsmakten vill använda kvotering där arbetssättet blir en fruktan mot ”manligheten” 

då båda könen ska ses som lika. De biologiska skillnaderna säger att kvinnan är svagare än 

mannen, då får hon fördelen att lägga på poäng vid de fysiska testerna och de leder ju i sin tur 

till problem, då det inte alla gånger behöver vara kvinnan som är ”svagare” fysiskt. Det finns 

även män som är ”svaga” men dessa får inte fördelen/ särbehandlingen att lägga på ett poäng. 

De personer som satt upp dessa regler kring mönstring verkar som de anser som Connell att 

det är de biologiska skillnaderna som gör våra könsroller och har i och med det bestämt att 

kvinnan är den svagare länken och får därmed lägga på ytterligare poäng. 

Connell beskriver även att vi i större grad ska se kvinnan och mannen som lika. Om vi i större 

utsträckning hade denna syn mellan kvinnan och mannen skulle det inte finnas några 

anledningar till att kvinnan skulle ha mindre möjligheter till att utvecklas inom arbetet .
56

 

Vilket kan förstås genom Görans utsaga, där han anser att inom militären är man enbart 

soldat, att man och kvinna ska ses som lika i yrket. På en arbetsplats som försvarsmakten 

handlar alla på ett likartat sätt, har samma uppgifter att utföra, bär lika uniformer, så varför 

ska det vara skillnad på om du är man eller kvinna? Detta skulle man också kunna tänka sig 

vara en spark i rätt riktning till att kvinnan skulle ha större chanser i arbetet att kunna utveckla 

sin kompetens utan hinder för att hon råkar ha ett kvinnligt kön vilket Connell beskriver ovan. 

Liknande resultat gör Planstedt (2005) där männen hävdar att kön inte bör spela någon roll, 

utan att det viktigaste borde vara ens kompetens och personlighet. Kvinnorna i studien säger 

även att de inte vill särbehandlas utan vill delta på lika villkor som de andra, vilket kan förstås 

genom Connells teori som menar på att det skulle vara gynnsamt för båda mannen och 

kvinnan i relation till arbetet.  
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7.3 Arbetsmiljöanpassning i och med det ökade antalet kvinnor i 

försvarsmakten 

 

I arbetet med att få in fler kvinnor på en arbetsplats behövs kanske även allt runt om kring 

förändras. Alla Soldaters behov, man som kvinna, måste kunna bli tillgodosedda, vilket våra 

intervjuer visar på att det inte är. Diskussionen om hur förändringen kring utrustningen 

fungerar kom upp i samband med frågor som rörde arbetet med att förbättra situationen för 

kvinnorna i försvarsmakten. 

Kvinnorna blir lovade utrustning och kläder men det har inte hänt något här. En av våra 

informanter tror dock att försvarsmakten fått upp synen kring detta problem och att 

utvecklingen som behövs för att kunna tillgodose kvinnans behov i yrket är på gång. 

Genus är något som är socialt bestämt och ser olika ut beroende på vart i samhället du 

befinner dig. Hemma förväntas du vara, se ut och bete dig på ett sätt och på arbetsplatsen på 

ett annat, det kan handla om allt ifrån rökning, accessoarer och vad du väljer att ha på dig etc.  

57
 Försvarsmakten har under lång tid representerats av manligt genus och de förväntas se ut 

och vara på ett sätt som stämmer överrens med denna mansdominerade arbetsplats. Precis 

som Göran säger, att all utrustning är anpassad till männen och när försvaret sedan vill ha in 

fler av det kvinnliga könet, ändras synen från ett manligt genus till en mer blandad 

uppdelning. Där då kvinnan men också mannen förväntar sig att Försvarsmakten ska uppfylla 

de krav som krävs för ett kvinnligt genus och ett mer jämställt försvar. 
58

   

Även Connell pratar om genus som roll vilket går att knyta samman till ovanstående utsagor, 

där han menar att kvinnor och män agerar efter förväntningar som redan från början är 

biologiskt bestämt. 
59

 Det säger ju sig självt att en kvinna inte kan använda ett par boxer 

kalsonger som är uppbyggt efter ett manligt kön, lika väl som en man inte kan eller vill 

använda ett par trosor. Vi har alla redan från början förväntningar på hur vi ska se ut, och 

även kvinnan ska väl få känna sig bekväm i den utrustning hon bär.   
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8 Slutsats och reflektioner  
 

Vid planeringen av denna uppsats förväntade vi oss mer respons från våra informanter än vad 

som senare visade sig. I början visade de flesta ett stort intresse för att delta och alla var 

mycket positiva. Men det visade sig att många först tackade ja, men sedan valde att strunta i 

att besvara frågorna. De som inte valde att svara var främst e-post informanterna. Problemet 

för oss var att dessa personer verkade mycket engagerade från början och vi var säkra på att 

dessa skulle besvara våra frågor. Tyvärr var så inte det fallet och då var det försent att hitta 

nya. Vi skulle kanske ha tänkt på att detta kunde inträffa redan från början och haft en större 

marginal i relation till våra informanter. Denna miss från vår sida resulterade i att vi fick leta 

upp annat material för att komplettera bortfallet.   

 

Hur anser de manliga officerarna att jämställdhetsplanen inom Försvarsmakten 

fungerar på deras eget förband, i relation till kvinnan och hur de vidare påverkas av 

den?  

 

Ett annat misstag av oss var att ta för givet att alla visste vad jämställdhetsplanen innebar, då 

det står väldigt mycket och utförligt om denna på försvarets hemsida mil.se. I intervjuerna 

visade det sig att de flesta av informanterna inte var särskilt bekanta med planen och inte 

visste vad den innebar. En respondent berättade även att han aldrig sett någonting av denna 

jämställdhetsplan, och visste dessutom inte att Försvarsmakten arbetade med kvotering. De 

visste att det pågår ett arbete med jämställdhet men de får inte själva ta del av den i 

pappersform. I intervjuerna framgår det inte av informanterna att de följer den på de vis som 

står beskrivet i planen. Intrycket vi fick var att de manliga officerarna agerar i 

jämställdhetsfrågan efter sina egna värderingar och sitt sunda förnuft. Om det verkligen är på 

detta vis i det verkliga arbetet i Försvarsmakten, hur ska då jämställdhetsfrågan kunna 

utvecklas? Om inte de anställda på rätt sätt får ta del av den kan ju inte arbetet med ett 

jämställt försvar visa på några goda resultat. 
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Detta är även ett problem som tas upp i den tidigare forskningen vi tagit del av. Där tas frågan 

upp om hur;  

”jämställdhetsplanen som försvarsmakten tagit fram kommer att innebära för dig i ditt 

arbete?”  

Majoriteten av de tillfrågade berättade att de; 

 ”inte känner till innebörden, inte fått ta del eller ens fått någon information om 

jämställdhetsplanen”.  

 

Om detta är fallet har försvarsmakten ett stort problem. Om de ska komma vidare i sitt arbete 

med ett jämställt försvar, måste de som arbetar på förbanden få mer information och ta del av 

jämställdhetsplanen för att kunna uppfylla de punkter som denna planen vart tredje år arbetar 

fram. Individerna ute i arbetet är de som skapar den största förändringen och upprätthåller den 

atmosfär som efterfrågas. 

Utifrån dessa punkter anser vi att jämställdhetsplanen inom försvarsmakten inte fungerar på 

de vis som de önskat. De berörda parterna som ska konkretisera de punkter som ska uppfyllas 

under den treårsperiod som planen avser, misslyckas med detta då officerarna inte ger något 

intryck av att det känner till jämställdhetsplanen och arbetet kring den. Detta är även de som 

vår tidigare forskning också visat på i sitt resultat. 

Vi hittar många andra likheter i den tidigare forskningen. De manliga officerarna i studien 

tyckte även som en av våra respondenter att könet inte spelar någon roll utan att det är var och 

ens kompetens och personligheten som ligger till grund för arbetet. En annan punkt vi 

uppmärksammade var att kvinnan som skrivit den tidigare studien har fått resultatet, att de 

äldre manliga officerarna inte uppmärksammat några kränkningar och särbehandlingar i 

samma utsträckning som de yngre. Detta är även något som framkommer i våra intervjuer. De 

yngre officerarna diskuterar mer kring olika incidenter som förkommit medans den äldre 

officeraren inte verkade kännas vid att det förekom några kränkningar och problem över 

huvudtaget.  

 

Många av de officerare vi intervjuade ställde sig relativt negativa till den kvoteringen, som 

Försvarsmakten arbetar med för att få in fler kvinnor och individer med annan etnisk 

bakgrund. I vårt fall diskuterar vi mer kring kvinnans roll i kvoteringen och inte om etnicitet 

och olika handikapp. Officerarna ansåg allt från att det är bättre med ett könlöst försvar till att 
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det är helt fel taktik för att få in kvinnor i försvaret. Då vi alla är olika människor med olika 

erfarenheter och behov, så tror vi inte heller att kvotering är det främsta hjälpmedlet till att 

skapa ett jämställt försvar. Vi söker oss till de tjänster som intresserar oss därmed tror vi inte 

att kvotering skulle få fler kvinnor att söka sig till de ”mansdominerade” arbetena. Rent 

naturligt väljer vi yrken som passar vår psykiska och fysiska kapacitet.  

Kvotering är visserligen en hjälp på traven då många yrken som kräver fysisk kapacitet sänker 

kraven på de fysiska testerna genom kvotering. Men är det rimligt att sänka kraven i ett arbete 

där det krävs en stor kroppslig förmåga för att klara av arbetsuppgifterna för att i sin tur få en 

jämställd arbetsplats? Detta handlar inte enbart om kvinnan, utan det finns även män som inte 

uppfyller dessa krav. En av våra respondenter nämner i intervjun att kvinnor vid mönstring 

lägga på ett poäng på antingen styrka eller de fysiska testerna. Om skalan ligger mellan ett till 

nio och du får en femma så kan kvinnan välja att lägga till ett poäng på någon av vardera 

grenar för att komma in på en befattning som hon kanske egentligen inte har kapacitet till. 

Detta gäller bara kvinnor som mönstrar och inte män. 

Då kan vi fundera över hur det fungerar i praktiken. Ska en kvinna komma in på en befattning 

hon egentligen inte har den fysiska kapaciteten till bara för att hon är kvinna? Vill vi inte ha 

ett arbete som vi har reell kompetens för snarare än ett arbete bara för att vi är kvinnor? Vi 

anser att detta i sig kan ses som en kränkning mot kvinnan, då hon får en befattning på grund 

av sänkta krav istället för hennes kompetens till yrket. Detta påverkar männen negativt, då 

dessa särbehandlas i denna fråga. Männen får inte lägga till poäng för att komma in på en 

befattning som de kanske kämpat för. Om de ligger ett poäng under får de söka en lägre 

befattning som de har kapacitet och kompetens för. Dock förekommer inte mönstringen 

längre, utan värnplikten har avskaffats från och med i år och ersatts av en ny frivillig militär 

utbildning. De vi har intervjuat arbetar däremot med de sista värnpliktiga och det är kring 

deras mönstring och tidigare mönstringar som detta tagits upp.  

När man genomfört den här nya grundläggande utbildningen (GMU) kan personen i fråga 

vidareutbilda sig till soldat eller sjöman och bli mer specialiserad kring yrket. Utformningen 

av denna fortsatta utbildning är dock inte färdigarbetad  
60

 , så vi kan inte ytterligare uttrycka 

oss om denna och hur det i framtiden kommer se ut. Vi kan ju hoppas att försvarsmakten 

kommer fram till ett bättre sätt att uppnå jämställdhet som gynnar alla. 
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En annan punkt som tagits upp som negativ i arbetet med jämställdhetsplanen är att då 

utrustning ska finnas till alla oavsett om du är man eller kvinna och detta i praktiken visar sig 

brista eller ta väldigt lång tid, så skapas slitningar mellan missnöjda värnpliktiga kvinnor och 

de arbetande manliga officerarna. Respondent nr 5 tar upp detta i intervjun, då han ställts mot 

väggen på grund av detta problem. Så även detta är något de manliga officerarna påverkats 

negativt av. Det kan även ses som negativt att de manliga officerarna antas kunna handla och 

förstå jämställdhetsplanen, att det tas förgivet av den högre hierarkin att de vet hur de ska 

handla utifrån planen fast de i praktiken inte känner till alla delar i den. Detta påverkar dem i 

den bemärkelsen att de själva får stå till svars när planerna inte följs som de ska och ett 

exempel på detta är ovanstående problem med att kvinnor inte har den utrustning de behöver.   

Märker officerarna av några förändringar i sitt arbete inom försvaret i samband med 

utvecklingen av jämställdhetsplanen? 

 

Eftersom många av de äldre officerarna vi skulle ha intervjuat föll bort har vi haft svårt att få 

svar på hur förändringarna sett ut inom försvaret i samband med utvecklingen av 

jämställdhetsplanen. De svar vi har fått av en av respondenterna är att han märker skillnad i 

antalet kvinnor på arbetsplatsen och att det blir mer blandat.  Detta kan förstås eftersom 

kvinnor inte fick börja arbeta i alla delar i försvaret förens 1989 och denna respondent själv 

började arbeta inom försvarsmakten i slutet av 70- talet. Han har med andra ord varit med och 

sett den stora utvecklingen av den kvinnliga arbetsfördelningen i Försvarsmakten. Denna 

fråga valde vi enbart att ställa till de som arbetat under en längre period, då de yngre bara har 

varit anställda ett till fyra år och har då i och med detta inte hunnit se några större 

förändringar i arbetet. 

Jämställdheten är och ska vara något som hjälper de underrepresenterade att ta sig in i de 

överrepresenterades värld. Men ska de ske på sådana villkor att andra ska backa undan. 

Innebär inte jämställdhet lika villkor för alla?  
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