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Sammanfattning 

 

Titel: Varför vill inte kvinnor bli militärer? - En kvalitativ studie i en mansdominerad 

organisation 

  

Författare: Stina Andersson och Johanna Ottosson 

 

Detta är studie över Försvarsmaktens arbete med mångfald och jämställdhet. Syftet är att ta 

reda på varför kvinnor påbörjar deras antagningsprocess, men sedan väljer att inte fullfölja 

den. Detta är en problematik som Försvarsmakten har och de arbetar med att försöka få in fler 

kvinnor i organisationen. Deras mål är att kunna ta bättre beslut ur ett mångfaldigt perspektiv 

och därmed nå hög effekt. 

 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, både personliga och via telefon. 

Först utfördes en personlig intervju med vår kontaktperson på Försvarsmakten, därefter en 

telefonintervju med en person som arbetar med ett projekt för att få kontakt med kvinnor som 

påbörjat deras antagningsprocess. Efter det utfördes 14 telefonintervjuer med kvinnor som 

hade påbörjat ansökningsprocessen, men som valde att inte fullfölja den. 

 

Resultatet visade att Försvarsmaktens arbete för mångfald och jämställdhet går att koppla till 

tidigare forskning och teorier om ämnena. Det framkom även att de kvinnor som vi intervjuat, 

valde att inte fullfölja antagningsprocessen på grund av att andra intressen tog över eller för 

att det blev fel i det första steget i antagningsprocessen.  

 

Nyckelord: Genus, mångfald, jämställdhet, mansdominerad arbetsplats, organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title: Why do not women become soldiers? - A study in a male-dominated organization 

 

Authors: Stina Andersson and Johanna Ottosson 

 

This is a study of how the Swedish Armed Forces work with diversity and gender equality. 

The aim is to find out why women begin their admission process, but then chose not to pursue 

it. This is a problem that the Swedish Armed Forces have and they are trying to attract more 

women into the organization. Their goal is to be able to make better decisions from a diverse 

perspective and thereby achieve high effect. 

 

The data was collected by using semi-structured interviews, both personal and by telephone. 

First performed was a personal interview with our contact at the Swedish Armed Forces, then 

a telephone interview with a person who is working on a project to make contact with women 

who have started their admission process. 14 telephone interviews were performed with 

women who had begun the application process, but then chose not to pursue it. 

 

The results showed that the Swedish Armed Forces' efforts to promote diversity and gender 

equality can be linked to previous research and theories on the substances. It also showed that 

the women who we interviewed, chose not to complete the admission process due to other 

interests took over, or that something turned out wrong in the first step of the admission 

process. 

 

Key words: Gender, diversity, gender equality, male-dominated workplace, organization 
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1. Inledning 

När såg du en kvinnlig militär i verkligheten senast? Utan att ljuga kan vi räkna dem gångerna 

vi gjort det på en hand. En kvinna i militärkläder har vi sett desto mer, på bild, sociala medier, 

reklam på TV och på affischer i busskurer. De finns alltså där men var är dem? Ett stort 

problem som Försvarsmakten har är att många kvinnor får upp ett intresse för organisationen, 

påbörjar en ansökan men sedan väljer att inte fortsätta. Ett för oss okänt problem, men ett 

välkänt problem för Försvarsmaktens ledning menar vår kontaktperson.  

 

När vi tog kontakt med Försvarsmakten fick vi klart för oss att det finns kvinnliga militärer i 

verkligheten, även om de är få. Orsaken till att vi sett kvinnliga militärer på bild, sociala 

medier och olika reklamer är för att Försvarsmakten kämpar för att nå jämställdhet och skapa 

mångfald inom organisationen. De vill visa att kvinnor också kan ta anställning inom det 

militära. Relevansen för denna studie är hög då jämställdhet och mångfald är ett mycket 

aktuellt ämne i dagens samhälle. 

 

Vi tar i det här kapitlet upp bakgrunden till vår studie samt en mindre analys av problemet, 

vilket vårt syfte är och vilka frågeställningar vi valt att utgå ifrån. Därefter kommer vi även att 

ta upp hur vi valt att avgränsa vår studie, samt våra definitioner kring de begrepp vi valt att 

fokusera på för att öka förståelsen för alla läsare. 

 

1.1 Bakgrund & Problemanalys 

Det finns mer eller mindre grundliga uppfattningar om att vissa typer av arbete, utbildningar 

och karriärval är förbundna med ett visst kön. Både arbetsmarknader och organisationer kan 

förknippas med ett visst kön. Många arbeten är inte könsneutrala utan tillskrivs femininitet 

eller maskulinitet, antingen vagt eller genom typiska föreställningar som en kvinna eller man 

antas besitta. Som att kvinnor i större utsträckningar arbetar inom sjukvård, detaljhandel och 

utbildning och att män dominerar inom det militära, transport och de tekniska områdena. 

Könsarbetsdelningen som råder idag är rotad i historiska kulturella system av innebörder och 

uppfattningar av vad som är kvinnligt eller manligt (Alvesson & Billing, 2009). Arbetsdelning 

är ett centralt ämne inom genusforskningen. De förklarar att “en överallt förekommande 

dimension är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och gör helt olika saker i sina 

organisationer” (Alvesson & Billing, 2009:79). Genom mångfalds- och jämställdhetsarbete 

arbetar organisationer för att ta sig ur denna könsarbetsdelning, inte minst Försvarsmakten 

som vi har fått möjlighet att samarbeta med.  

 

Försvarsmakten är en av de mest mansdominerade arbetsplatserna i Sverige. Enligt vår 

kontaktperson på Försvarsmakten har de i flera års tid försökt få fler kvinnor intresserade av 

att arbeta inom organisationen. Trots aktivt arbete med att försöka rekrytera och väcka 

kvinnors intresse för organisationen, består ungefär endast 13 procent av Försvarsmakten av 

kvinnor idag (Försvarsmakten 1, 2015). 

 

För att förstå vår studie är det viktigt att ha vetskap om hur rekryteringsprocessen ser ut. När 

man söker anställning måste man först genomgå tre faser för att se om man är lämpad för 

arbete på Försvarsmakten, rekryttest, antagningsprövning och Grundläggande Militär 
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Utbildning (GMU). Första steget i antagningsprocessen är ett rekryttest som den intresserade 

besvarar online på Försvarsmaktens hemsida. Testet innehåller frågor kring fysisk och 

psykisk hälsa, bakgrundsinformation samt frågor kopplade till intresseinriktning. Blir den 

sökande godkänd på rekryttestet går man vidare till antagningsprövningen som är nästa steg i 

processen. Vid detta steg genomförs bland annat strukturerade psykolog- och 

läkarbedömningar, psykologiska och fysiologiska mätningar och samtal med en 

yrkesvägledare. Efter godkänd antagningsprövning kan GMU påbörjas och den sökande går 

då under benämningen rekryt. Antalet platser som finns för antagningsprövningen beror på 

hur många utbildningsplatser det finns på GMU (Jonsson, 2015). 

 

GMU är en utbildning som pågår i tre månader där rekryterna lär sig att fokusera och lösa 

uppgifter under krävande förhållanden. Både den fysiska och mentala förmågan tränas och 

samarbete är också något rekryter får lära sig. De har även möjlighet att utveckla sina 

ledaregenskaper. Under första veckan av GMU genomför rekryterna skjutövningar för att lära 

sig skjuta, därefter startar själva stridsutbildningen där de fördjupar sina kunskaper i skjut- 

och sjukvårdsutbildningen. Under denna period får de förbereda sig inför en fortsatt 

tjänstgöring inom Försvarsmakten och tillsammans med en yrkesvägledare utformar de sin 

personliga utbildningsplan (Försvarsmakten 2, 2015). Om rekryten sedan har kvalificerat sig 

och klarat GMU kan de bli erbjudna en provanställning. Det finns flera olika befattningar 

inom Försvarsmakten, några mer fysiskt krävande än andra och några mer stresspåfrestande 

än andra (Försvarsmakten 3, 2015). Det finns även tjänster som civilanställd där det inte 

handlar om att lösa militära uppgifter ute i fält. Som civilanställd kan man arbeta som 

exempelvis administratör, sjukvårdspersonal eller mekaniker. Av de 25 000 som är 

tillsvidareanställda hos Försvarsmakten har cirka 7000 en civil tjänst (Försvarsmakten 4, 

2015). 

 

Antagningsprocessen ser likadan ut för män som kvinnor (Jonsson, 2015), men under alla 

dessa tre faser väljer många kvinnor av någon anledning att hoppa av. Redan i det första 

steget i antagningsprocessen tar Försvarsmakten till metoder för att behålla de kvinnor som 

fått godkänt rekryttest. I ett projekt som kallas Metodutveckling för effektivare rekrytering 

(MER) anordnar de möten och aktiviteter med kvinnor för att hålla deras intresse vid liv. 

Detta med målet att de fullföljer antagningsprocessen hela vägen till GMU och anställning. 

Försvarsmakten anser att ifall de hade fått in fler kvinnor i organisationen hade det tagit bättre 

beslut, idag tas deras beslut ofta ur ett manligt perspektiv. De säger själva att de tappar 

perspektiv i beslutsprocessen och menar att de i en beslutsprocess som består av större 

mångfald tar bättre beslut och når högre effekt. Därför är det viktigt för Försvarsmakten att 

lyckas att attrahera, rekrytera och anställa kvinnliga medarbetare, för att de ska ta kloka beslut 

och nå effekt. Vi och Försvarsmakten vill få svar på varför de väljer att hoppa av och om det i 

sådana fall kan förebyggas så att fler kvinnor vill ta anställning på Försvarsmakten.  
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1.2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på varför de kvinnor vi intervjuat valt att inte fortsätta i 

antagningsprocessen, samt att få kännedom om hur arbete kan gå till för att skapa mångfald 

och jämställdhet inom en organisation. 

 

 Vilka skäl anger de som hoppat av antagningsprocessen för att inte fullfölja 

utbildningen? 

 Hur och varför arbetar Försvarsmakten för att skapa mångfald och jämställdhet? 

 

1.3. Avgränsning & Definitioner 

Även om det finns teorier om exempelvis maskulinitet och femininitet hade de inte kunnat 

kopplas till det resultat vi fick fram. Vi fick söka teorier och forskning utefter det vi fick fram 

av våra intervjuer och därför har vi valt att avgränsa oss till det. 

 

1.3.1. Mångfald 

När vi skriver om mångfald i vår studie syftar vi till att Försvarsmakten vill ha in fler kvinnor 

inom organisationen och på så sätt skapa en bestående mångfald. 

 

När det arbetas utifrån ett mångfaldsperspektiv ser man till att kompetenta personer inte 

sorteras bort på osakliga grunder vid utveckling, befordran eller rekrytering. Mångfald pekar 

på variation och olikheter mellan individer och grupper (Wahl et al., 2011). Unika identiteter 

som skapas från vilket kön man har, ålder, etisk och kulturell bakgrund, klass, värderingar, 

intressen, sexuell läggning och mycket mer. Alla ska ha lika möjligheter för att få arbete, lika 

stora utvecklingsmöjligheter inom arbetet samt likvärdiga arbetsvillkor och 

anställningsvillkor (Fägerlind, 2012). 

 

Det går att skilja på kvalitet och kvantitet beträffande mångfald på arbetsplatser. Kvantitet 

innebär att det finns en stor blandning när det gäller till exempel kön, ålder och etnicitet. 

Kvalitet av mångfald handlar om kunskaper och erfarenheter som kvinnor och män med olika 

etnicitet, ålder och utbildning har att påverka arbetsplatsen och dess verksamhet med 

(Fägerlind, 2012). I vår studie kommer vi att rikta in oss på mångfald ur en kvalitativ 

synvinkel. 

 

1.3.2. Jämställdhet 

Försvarsmakten arbetar aktivt för att skapa en jämställd och jämlik organisation där de 

anställda ska respekteras för sin kompetens. Detta kommer i uttryck i Försvarsmaktens 

verksamhet genom att säga att myndigheten ska ses som en attraktiv och ansvarsfull 

arbetsgivare som behandlar alla på lika villkor (Försvarsmakten 5, 2015).  

 

För att nå ett jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspektiv läggas på alla områden i 

samhället. Organisering, utveckling och förbättring av beslutsprocesser så att ett 

jämställdhetsperspektiv integreras i allt beslutsförfattande, det kallas jämställdhetsintegrering 

(Europeiska Unionen, 2007). Svensk jämställdhetspolitik har som mål att kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En jämfördelning av makt och 
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inflytande är en del av detta, kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande (SCB, 2014). Ett exempel är hur 

Försvarsmakten gått från att vara en arbetsgivare för endast männen, till att finnas för både 

kvinnorna och männen inom alla olika befattningar. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter 

när det handlar om att få arbete eller när det beslutas om anställning- och andra arbetsvillkor 

samt lika utvecklingsmöjligheter i arbetslivet (Löfgren et al., 2015). Jämställdhetsarbete och 

mångfaldsarbete är idag något som finns naturligt i de flesta organisationer. Försvarsmaktens 

syfte med jämställdhetsarbete är att göra verksamheten bättre och mer effektfull. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta kapitel tar vi upp teorier och tidigare forskning som vi kan koppla till vårt resultat. Vi 

har sökt teori och tidigare forskning både innan och efter vår datainsamling, anledningen till 

detta kommer vi att ta upp mer ingående i metoddiskussionen. Teoridelen och delen med 

tidigare forskning har vi valt att slå samman för att sedan dela upp dem under olika rubriker 

som speglar vad de handlar om. Detta för att göra det tydligt för läsaren att se hur de olika 

teorierna och den tidigare forskningen förs samman. Varför vi valt att slå samman dessa 

delar är för att de kompletterar varandra och det blir enklare för läsaren att följa med i 

texten.   

 

2.1. Bilden av militären och militärarbetet 

Foucault (2003) skriver om armén på 1600-talet. Då var det en kraftfull ledning och hårda 

sanktioner för olydnad, men har sedan dess utvecklats till en mer genomtänkt metod för 

organisationsledning. Från början var militärarbetet inriktat på negativa funktioner, som att 

stoppa det onda, förhindra onyttigheter och hejda oroliga befolkningsgrupper, men arbetet har 

idag fått en omvänd funktion. Det är inte längre ett medel för att stoppa plundring eller 

olydnad, utan är istället avsett för att förbättra maktutövandet genom att göra det effektivare 

och enklare. Det är inte en hopkrafsad folkmassa i armén utan en enhet som hämtar kraft i en 

arbetsmetod som ökar var och ens färdigheter, breddar anfallsfronten utan att minska styrkan, 

ökar motståndskraften och mycket mer, just för att den är en enda enhet (Foucault, 2003). 

Foucault (2003) beskriver idealbilden av en soldat från 1600-talet som någon som kan kännas 

igen på långt håll och att det är en man. En soldat visar även upp tecken som tyder på styrka 

och mod, men även stolthet som han visar upp i kroppsretorik och hållning. De människor 

som lämpar sig för detta yrke har långa armar, starka fingrar, breda axlar och håller huvudet 

rakt. 

 

2.2. Konkurrens 

Försvarsmakten strävar efter jämn könsfördelning och en ökad mångfald. Tidigare forskning 

visar statistik på att de kvinnor som under 2014 besvarade rekryttestet ofta hade någon 

anhörig som arbetar/arbetat inom Försvarsmakten. Under selektions- och antagningsprocessen 

till GMU var det även många som själva valde att hoppa av. Det var även runt 40 procent av 

de som blev kallade till antagningsprövningen som inte kom. Konkurrensen från högskolor 

påverkar rekryteringen till försvaret negativt (Jonsson, 2015). 
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2.3. Jämställdhet  

Nedan förklarar tidigare forskning och teorier vikten av jämställdhet och vad jämställdhet 

bidrar till. Hur jämställdhetsarbetet kan gå till och varför det är viktigt att arbeta med, både 

för människor och organisationer. 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är arbetslivet starkt segmenterat i kvinno- och 

mansyrken och därmed har kvinnor under en längre period utgjort en minoritet i många 

organisationer. Ju högre upp man kommer i den formella hierarkin, desto mer 

underrepresenterade är kvinnorna. Av olika anledningar är det få kvinnor som klarar sig till 

toppen av hierarkierna (Sörlin et al., 2011). Ett Equal Employment Opportunity (EEO) 

program är till för att förbättra chanserna för kvinnliga arbetare, förbättra kvalitén av deras 

arbetsupplevelse och sänka hinder för att tillfredsställa arbetslivet. EEO program i 

organisationer involverar också kvinnliga arbetare i att reflektera över sina chanser att 

avancera samt att balansera arbete och familjens behov och att ha en fridfull arbetsupplevelse 

(Burgess et al., 2005). 

 

I en studie om integrering av ett jämställdhetsperspektiv skriver Kahn och Iqbal (2011) att 

jämställdhetsintegrering är viktigt för att både män och kvinnor ska ha lika delaktighet i 

utveckling för att främja ekonomi, social effektivitet och hållbarhet. Att hjälpa både kvinnor 

och män till chefs- och administrativ nivå är inte bara bra för att alla talanger utnyttjas 

optimalt, det kommer även att motivera andra kvinnor att sträva efter de övre positionerna. 

Både män och kvinnor är viktiga beståndsdelar i samhället (Kahn & Iqbal, 2011). 

 

Kahn och Iqbal (2011) menar att samhället står i full utveckling när både män och kvinnor 

deltar aktivt i en utvecklingsprocess. Detta är en annan viktig aspekt av 

jämställdhetsintegreringen. När ett samhälle misslyckas med att engagera både män och 

kvinnor blir det svårt att nå mål som tillväxt och utveckling på såväl individuell, lokal och 

nationell nivå. Det har observerats att det finns tillräckliga bevis för att visa att ekonomier 

växte snabbare, fattiga kom ur fattigdom snabbare och välmående för såväl män, kvinnor och 

barn förbättrades när män och kvinnor fick lika möjligheter. 

 

Det främsta målet för jämställdhetsintegrering är att uppnå jämställdhet och att upprätthålla 

det med tiden. Mainstreaming inkluderar könsspecifika aktiviteter och positiv särbehandling, 

oavsett var kvinnor eller män är i en särskilt ofördelaktig position. Sådana insatser kan 

fokusera på enbart kvinnor, enbart män eller på både kvinnor och män, detta för att de ska 

kunna delta i och dra lika stor nytta av utvecklingsinsatser. Dessa insatser är tillfälliga men 

nödvändiga åtgärder för att motverka de direkta och indirekta konsekvenserna som tillkommit 

av tidigare diskriminering och för att utvecklas mot jämställdhet inom organisationen (Lee-

Gosselin et al., 2013). Exempel på sådan diskriminering skulle kunna vara att kollegor 

misstolkar en kompetent kvinna som kvoterats in tack vare sitt kön, och tror att mannen som 

inte fick arbetet hade skött det på ett bättre sätt (Ernsjöö, 2005). 
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2.4. Mångfald 

En viktig aspekt för att lyckas med att nå jämställdhet och framför allt mångfald inom en 

organisation är att identifiera varför man ska utveckla verksamheten ur dessa perspektiv. 

Fägerlind (2012) beskriver fyra områden som svenska företag identifierar frågan varför med, 

tre betydande av dem är: 

1. kompetensförsörjning 

2. kunder, medborgare, brukare och medlemmar 

3. kreativitet, kvalitet och effektivitet. 

Kompetensförsörjning innebär att organisationens mångfaldsarbete har som syfte att öka 

rekryteringsunderlaget. Organisationer som söker efter särskild kompetens har fått insikt i att 

den grupp med den kompetens de söker är heterogen och arbetar med mångfaldsarbetet för att 

bli/vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män, i olika åldrar med olika 

bakgrund. Ambitionen med det andra området, kunder, medborgare, brukare och medlemmar, 

är att bli bättre på att läsa av kundernas önskemål kring efterfrågan på olika produkter och 

tjänster. Att ge samma service till personer av olika kön, bakgrund, ålder eller särskilda 

behov. Inom många organisationer finns det okunskap om vad som sticker ut ifrån mängden, 

så som handikapp, sexuell läggning osv. Kreativitet, kvalitet och effektivitet kan handla om att 

mångfaldigt sammansatta grupper har större förutsättningar att vara kreativa eftersom 

uppgifter, problem och lösningar kan granskas ur flera perspektiv (Fägerlind, 2012).  

 

2.5. Kön och organisation 

Organisationer är genomsyrade av könskodade strukturer som aktivt producerar hur vi tänker 

och handlar (Alvesson & Billing, 2009). Oavsett ledarskap, ledarstil och branschtillhörighet 

har alla organisationer i Sverige ett ansvar för att minska könsskillnaderna. Män och kvinnor 

arbetar i olika yrken, i olika positioner och har inte lika karriärmöjligheter eller möjligheter 

till att kombinera arbete och familj (Sörlin et al., 2011). Ett könsperspektiv på organisationer 

kan ge viktiga insikter i hur en organisation fungerar när det gäller exempelvis ledarskap, 

strategi, organisationskultur, grupper och kommunikation. Stereotyper får det att verka 

naturligt att kvinnor och män har olika arbeten (Ahl, 2008). Även Soidre (2009) menar att 

kvinnor och män koncentreras till skilda sektorer av arbetslivet. Könssocialisering av flickor 

och pojkar påverkar de val som de gjort av utbildning och arbete, vilket resulterar i att kvinnor 

och män gäller för olika jobb samt att olika könsroller och positioner accepteras. Många 

arbeten förknippas som mansjobb och kvinnojobb (Ahl, 2008). Det finns en skillnad mellan 

socialt och biologiskt kön. De sociala konstruktionerna av kön hindrar inte vissa kvinnor att 

bli stridsvagnsförare eller vissa män från att bli förskolelärare (Alvesson & Billing, 2009).  

 

2.5.1. Kvinnor i en mansdominerad organisation 

Det har varit brist på intresse för den kvinnliga arbetskraften i organisationsstudier då de 

främst gjorts ur ett manligt perspektiv som illustrerar att män och kvinnor är lika (Mills & 

Tancred 1992). Kvinnor tenderar att söka acceptans genom att anpassa sig efter 

organisationens redan bestämda könsnormer. Forskning visar att kvinnor imiterar manligt 

beteende för att vara framgångsrika (Brown & Syme-Taylor, 2012). Det har även visat sig att 

kvinnor i mansdominerade organisationer tenderar att ha sämre självutvärderingar om deras 

prestationer och potential (Baskerville & Nicole, 2012). 
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2.5.2. Organisationsteori 

Organisationsteori är ett stort och växande område, bland annat av den anledningen att 

organisationer har betydelse för både vårt arbetsliv och vårt välbefinnande (Alvesson & 

Billing, 2009). Vi spenderar en tredjedel av vårt liv på organisationer, därför är det viktigt hur 

de fungerar. Vilken logik (mål och medel) som dominerar, vilka aktörer och grupper som 

bestämmer dagordningen och hur relationer mellan människor formas (Alvesson & Billing, 

2009).  

 

I detta kapitel har vi fokuserat på varför det är viktigt med mångfald, att arbeta för 

jämställdhet, att det varit brist på intresse för kvinnlig arbetskraft samt på att kvinnor 

imiterar manligt beteende för att bli framgångsrika. Detta har lett oss in på 

“Relationsmodellen” då vi vill få förståelse för hur en kvinna tänker i relation till andra 

människor. 

 

2.6. The Self-in-relation model (Relationsmodellen) 

Modellen tar upp en teori av kvinnors utveckling och hur den skiljer sig från männens 

utveckling. Den beskriver hur kvinnor kan tänka och känna, vilket kan ge oss en förklaring till 

vårt resultat. Vi använder modellen som förklaring till hur kvinnor kan tänka i samarbete med 

andra i en organisation.  

 

Thomson (1998) tar upp Stone Center’s ”self-in-relation model” (relationsmodellen) som är 

en teori av kvinnors utveckling, som även tar upp betydande skillnader mellan kvinnor och 

mäns psykiska utveckling. Modellen är viktig för organisationsomvandling av den 

anledningen att många kvinnor vill leva och arbeta i kontext av ömsesidigt förbättrade 

relationer, men att denna önskan ofta står i konflikt med dominerande manliga normer. Dessa 

kvinnor är pressade att tro att manliga normer är bättre och att de bör nedvärdera sina 

önskningar om relationer menar Thomson (1998). Ett centralt tema i relationsteorin är 

ömsesidig empati, vilket möjliggör psykologisk utveckling och lärande för alla inblandade 

aktörer. Det krävs ett aktivt deltagande av personer som på ett eller annat sätt omfattas av 

mångfald. 

 

Kvinnors självkänsla har sin grund i att skapa och upprätthålla relationer med andra. De 

utvecklas genom erfarenheten att aktivt ta del av ömsesidigt skapade och förbättrade 

relationer. Relationsanslutningar som dessa skapar bland annat en känsla av energi eller 

entusiasm, kunskap om sig själv och andra, en känsla av egenvärde och förmågan att agera 

vilket bidrar till kvinnors psykologiska tillväxt (Covington & Surrey, 2000). Thomson (1998) 

menar att relationsmodellen också innebär en erfarenhetsprocess som karakteriseras av 

öppenhet, flexibilitet och förändring vilket kan liknas ett samarbete i organisationer. Hon 

menar att tonvikten inte ligger på självständighet eller individualisering men att det är en 

process av tillväxt inom relationer, alla inblandade uppmuntras att upprätthålla kontakter för 

att främja, anpassa sig till och förändra tillväxten av den andra. Modellen bevisar att jaget inte 

minskas eller hotas av relationsanslutningar, utan att den snarare förbättras. Modellen visar att 

det är psykologiskt viktigt att arbeta i en miljö av stöd för att kvinnor ska kunna utveckla sin 

hälsa. 
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Thomson (1998) föreslår att de egenskaper som relationsmodellen besitter är viktiga begrepp 

som bör uppmärksammas vid utveckling av nya organisationsformer. Beaktandet av våra 

relationer, erkännandet av våra olikheter kan ge en god gemensam grund och en förbättrad 

arbetslivskvalitet för alla inblandade. Kvinnors lätthet i relationsvärlden kan bidra till att en 

organisation blir till en plats där bland annat tillhörighet och vänskap skulle kunna värderas på 

ett mer integrerat sätt. Thomson (1998) tar också upp kritik mot organisationer för att bidra 

till att kvinnor som flyttat upp i hierarkin lyckats, genom att starkt identifiera sig med den 

manliga modellen av hur man når framgång. 

 

Dessa teorier och tidigare forskning hänger ihop på det sätt att de ger en bred och 

övergripande bild av organisationsarbetet för mångfald och jämställdhet. Varför det är 

viktigt samt hur det går att arbeta med. Det visar en bild över hur en stereotyp kan se ut samt 

vad det finns för stereotyper och könsskillnader mellan kvinnor och män. Slutligen tog vi med 

Relationsmodellen som beskrev hur vissa kvinnor kan känna och tänka i relation till andra, 

detta för att vi intervjuat många kvinnor som förklarat för oss hur de tänkte när de valde att 

inte fullfölja antagningsprocessen till Försvarsmakten. Genom att samla dessa teorier och 

tidigare forskning får vi bekräftat från flera olika vinklar om varför man arbetar för mångfald 

och jämställdhet, hur man kan arbeta för det, hur skillnaden mellan könen har sett och ser ut 

samt hur kvinnorna tänker i relation till andra. 

 

3. Metod 

I metoddelen tar vi upp hur vi kommit fram till vårt urval, vad vi använt oss av för metoder 

för att samla in data samt att vi tar upp våra tankar kring etik. I metoddiskussionen tar vi upp 

fördelar och nackdelar med valet av vår metod och hur det påverkat vårt resultat. 

 

3.1. Ansats 

Då vi söker svar på subjektiva känslor och personliga upplevelser valde vi att göra en 

kvalitativ studie. Detta för att vi ville få veta de bakomliggande grunderna till varför de kände 

som de gjorde och inte fortsatte i antagningsprocessen (Denscombe, 2009). Eftersom vi inte 

kunde veta vad vi skulle få för svar, kunde vi inte utforma en enkät med svarsalternativ som 

stämmer överens med hur våra intervjupersoner tänkte när de gjorde sitt val. Därför valde vi 

att göra en kvalitativ studie framför en kvantitativ. Genom att göra en kvalitativ studie och 

använda oss av intervjuer har vi möjlighet att ställa följdfrågor, förklara våra frågor om något 

är otydligt och bakomliggande orsaker till deras val. Hade vi använt oss av enkäter hade vi 

inte haft möjlighet att vara på plats och förklara om något skulle vara oklart för varken oss 

som studenter eller dem som respondenter. Detta då deltagarna är utspridda över landet och 

chansen att få ha passande svarsalternativ för varje intervjuperson är mycket liten. 

   

3.2. Urval 

Vid konstruering av vår urvalsram valde vi att begränsa oss endast till kvinnor som av olika 

anledningar inte fullföljt antagningsprocessen (Denscombe, 2009). Efter att ha förklarat vårt 

syfte för Försvarsmakten fick vi hjälp med vem vi skulle kontakta för att få fram namn och 

telefonnummer till kvinnor. Vi fick kontaktuppgifter till totalt 20 kvinnor utspridda över hela 
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Sverige och vi valde att kontakta allihop då risken fanns att några av dem inte skulle vilja 

ställa upp eller att vi inte fick tag i alla. Totalt var det sex kvinnor som föll bort. Åldern på de 

som vi telefonintervjuade var mellan 18-49 år när de sökte till Försvarsmakten. Deras 

sysselsättning då vi utförde intervjun varierade från att de studerar, arbetar heltid eller deltid 

eller är arbetslösa. Vårt urval bestod av 14 kvinnor som sökt till Försvarsmakten samt en 

kontaktperson som arbetar på Försvarsmakten. Vi talade även med en person som arbetar med 

MER-projektet (Metodutveckling för Effektivare Rekrytering) för Försvarsmakten. Kvale 

(1997) skriver om hur stort ett urval bör vara och menar att det beror på studiens syfte, att ta 

reda på varför kvinnor inte fullföljer sin ansökan. Det går då inte att göra några mer ingående 

tolkningar av intervjuerna om antalet intervjupersoner är för stort och det går inte att göra 

generaliseringar om det är för litet. Urvalet ska innehålla såpass många personer som det 

krävs för att ta reda på det vi vill veta. Då större delen av kvinnorna hade liknande 

anledningar till avhoppet, anser vi att bortfallet på sex personer inte spelade oss särskilt stor 

roll. Hade kvinnorna i bortfallet svarat något i samma stil som de andra 14, hade det inte 

bidragit mycket mer till vår studie ändå. Därför tycker vi att de 14 kvinnor som vi fick kontakt 

med var tillräckligt för vårt resultat. Om de i bortfallet däremot hade kommit längre i 

ansökningsprocessen än de andra 14 kvinnorna tror vi att vi hade fått ett betydligt bättre 

resultat, i sådana fall påverkade bortfallet vår studie negativt.  

 

3.3. Datainsamling 

Vid varje intervju använde vi oss av en intervjuguide som vi skapat efter att vi haft samtal 

med vår kontaktperson på Försvarsmakten. Vi läste även på om teori och på deras hemsida, 

vilket gjorde att det blev enklare för oss att formulera frågor som var relevanta för att få ett så 

bra resultat som möjligt. Intervjuguiden såg likadan ut inför varje telefonintervju, men allt 

eftersom kom det olika följdfrågor beroende på vad vår intervjuperson berättade. Vi valde att 

ha med stora frågeområden och ganska få frågor där intervjupersonen istället hade möjlighet 

att berätta mer (Trost, 2010). Vi såg däremot till att alla intervjuer behöll samma röda tråd och 

att vi fick svar på det vi ville. Inför intervjun med vår kontaktperson hade vi även stora 

frågeområden och få frågor som vår intervjuperson fick tala runt. I telefonintervjun med 

personen från MER-projektet ställde vi mer specifika frågor för att få veta det vi verkligen 

ville. 

 

När vi fått fram telefonnummer till de kvinnor vi tänkt göra telefonintervjuer med, valde vi att 

först skicka ett sms till var och en som en förvarning om att vi kommer att ringa någon gång 

under veckan och förklara vårt syfte samt vilka vi är. På så sätt kunde kvinnorna få tankarna 

på ämnet innan vi ringde, vilket vi hoppades skulle ge oss mer fyllig data. Sms:et valde vi att 

hålla så enkelt som möjligt och där vi förklarade att deltagandet var helt frivilligt och att de 

kommer vara anonyma. Detta sms kan vi likställa med ett följebrev som vanligtvis används 

vid en enkätundersökning (Ejlertsson, 2005). 

 

3.3.1 Intervjuer 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där vi hade färdiga frågor som vi ville ha 

besvarade. Vi var även beredda på att vara flexibla och låta intervjupersonerna berätta det 
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dem ville och tala mer eller mindre kring vissa av frågorna. Våra frågor var väldigt öppna där 

det var upp till var och en att berätta så mycket som de ville (Denscombe, 2009).  

 

Intervjun som vi hade med vår kontaktperson på Försvarsmakten var en semistrukturerad 

personlig intervju. Detta för att få mer information om hur Försvarsmakten arbetar och deras 

syn på att få in fler kvinnor i organisationen. Vi ville även få en förtydligad bild av problemet, 

att kvinnor hoppar av i antagningsprocessen. Fördelar med personliga intervjuer är att svaren 

blir detaljerade och man får fyllig data. Vid en personlig intervju är det även enklare att i 

kontexten känna av om informationen är oriktig, till skillnad från en enkätundersökning där 

man inte ser respondenten (Denscombe, 2009). Genom att ha en intervju där man kan sitta 

ned och se varandra underlättar mycket då även kroppsspråket syns.  

 

Med kvinnorna valde vi att göra telefonintervjuer för att ta reda på varför de valde att hoppa 

av under antagningsprocessen. Detta för att det skulle bli mer effektivt då kvinnorna bodde 

utspritt över hela Sverige. Vi valde även att ha en telefonintervju med en person från MER-

projektet för att få information om vad projektet handlade om och vilket syftet var med 

projektet. Med telefonintervjuer kunde vi ställa samma frågor som vid en personlig intervju. 

Telefonintervjuer var dessutom mer effektivt för båda parter då vi inte behövde en särskild 

mötesplats eller boka en tid som alla kunde på. Telefonintervjun kunde hållas i förbifarten och 

det tog ingen tid eller kraft för att ta sig till mötesplatsen. Människor är även lika ärliga vid 

telefonintervjuer som vid personliga intervjuer (Denscombe, 2009). 

 

För att i efterhand kunna analysera vårt material valde vi att spela in intervjuerna med våra 

mobiltelefoner. Vi inledde varje intervju med att fråga intervjupersonen om det gick bra att vi 

spelade in samtalet. Vi ansåg inte att inspelningen påverkade vårt resultat. Intervjupersonen 

vid vår personliga intervju kände sig inte hämmad då telefonen endast låg på bordet och inte 

störde någon. En inspelning är bra på så sätt att dokumentationen blir fullständig och det är 

lätt för andra att kontrollera dem. Även om ljudinspelning bara fångar upp ljudet och inte 

kroppsspråket, tyckte vi att detta var tillräckligt för vårt syfte. Vi kompletterade också med att 

göra anteckningar, ifall tekniken skulle brista. I efterhand är vi tacksamma för att vi fick 

möjlighet att spela in alla våra intervjuer, då det också gjorde att det inte går att förneka 

sådant som sades. Det är också enklare att följa med i ett samtal när man inte behöver 

koncentrera sig på att anteckna samtidigt (Denscombe, 2009). 

 

3.4. Analysmetod 

För att kunna analysera vår insamlade data så transkriberade vi alla intervjuer som vi tidigare 

hade spelat in. Genom att transkribera och lyssna på intervjuerna hade vi möjlighet att gå 

igenom allt igen och när vi både lyssnat och skrivit ned det till text, kom det ofta upp saker 

som vi kanske inte hade tänkt på innan. Detta gjorde att analysen blev enklare när vi kunde 

söka efter ord i en text och det var lättare att se vad som hade sagts och detta fick vi stor 

fördel av.  

 

Vi använde vårt intervjumaterial för att hitta mer passande teorier och tidigare forskning. Med 

ett induktivt tillvägagångssätt sökte vi mesta delen av vår teori och tidigare forskning efter att 
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vi samlat in vår data. Detta gjorde vi då vi inte visste vad vi skulle få för svar och ifall svaren 

skulle skilja sig från varandra. Vi fick utgå ifrån vad vi fick för svar från intervjupersonerna 

och kunde efter det leta relevant teori och forskning. Även deduktivt tillvägagångssätt 

använde vi oss av, då vi från början valde att endast söka lite teorier och tidigare forskning 

innan vi utformade våra intervjuguider för att vara pålästa och ha möjlighet att ställa relevanta 

frågor (Svensson, 2013). Detta för att söka efter sådant som var centralt för oss, som teorierna 

om mångfald och jämställdhet. 

 

När vi analyserade våra intervjuer använde vi oss av meningskoncentrering. Denna 

analysmetod innebär att intervjupersonernas uttryck formuleras om och kortas ner till koncisa 

meningar. Varje ord i varje mening har en viktig innebörd. De ”naturliga meningsenheterna” i 

meningskoncentrering handlar om att forskaren läser igenom hela intervjun för att få en 

känsla av helheten. Här försöker forskaren tolka intervjupersonens svar utan fördomar och 

tematisera uttalandena, utifrån intervjupersonens synvinkel som den uppfattas av forskaren 

(Kvale, 1997). Vi började med att läsa igenom intervjuerna för att få en klar bild av helheten, 

därefter fastställde vi meningsenheterna. Vi kunde se att intervjuerna innehöll en del ord och 

meningar som inte var helt nödvändiga för vår studie, som vi då sållade bort. Vi valde att 

spalta upp resultaten från telefonintervjuerna under varje fråga för att enklare kunna analysera 

det vi fått fram. Här var det en fördel att vi haft samma intervjuguide till alla telefonintervjuer 

och kunde jämföra de olika svaren då vi hade så många deltagare. 

 

3.5. Etik 

När vi kom i kontakt med vår kontaktperson på Försvarsmakten förklarade vi vårt syfte och vi 

kom tillsammans överens om hur vi skulle samarbeta. Alla våra intervjupersoner har hela 

tiden varit anonyma. Försvarsmakten har inte heller möjlighet att spåra vem som har sagt vad 

vid våra telefonintervjuer. Både inför vår personliga intervju och telefonintervjuer började vi 

med att förklara vilket vårt syfte var, att deltagandet var frivilligt, att alla är anonyma och 

svaren inte kommer att kunna kopplas till vem som sagt vad. När vi transkriberade 

telefonintervjuerna sammanställde vi svaren direkt under varje fråga, då kunde vi själva i 

efterhand inte heller se vem som svarade vad. Det viktiga var bara att vi kunde se svaren, det 

hade ingen betydelse för oss att kunna koppla deras namn till svaren. Vi var också noga med 

att de inte skulle påverkas negativt genom sin medverkan. De skulle inte heller påverkas av att 

avslöja information till studien (Denscombe, 2009). När vi gjorde telefonintervjuer ringde vi 

upp på obestämda tider men då hade deltagarna möjlighet att tala om ifall de inte ville delta 

eller om vi skulle ringa upp vid en annan tidpunkt. De kunde avbryta sin medverkan utan 

negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2013).  

 

Efter att ha fått klartecken från Försvarsmakten bestämde vi oss för att inte vara anonyma med 

vilken organisation vi samarbetat med. Detta för att underlätta för läsaren och kunna använda 

de begrepp och uttryck som krävs för att man ska förstå studien. 

 

3.6. Metoddiskussion 

En fördel med att göra personliga intervjuer var att vi under våra intervjuer hade friheten att ta 

upp nya ämnen och ställa följdfrågor under intervjuns gång (Svensson, 2011). Ytterligare en 
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fördel med att vi valde en kvalitativ studie framför en kvantitativ var att vi fick mer svar då 

det var större risk för bortfall vid enkätundersökningar. Eftersom det var såpass svårt att få tag 

i kvinnor som påbörjat antagningsprocessen men sedan inte fullföljt hade vi vid en 

enkätundersökning troligen fått för stort bortfall. Vi tror inte att våra svar hade blivit 

utförligare om vi hade gjort personliga intervjuer med kvinnorna, då dem inte hade mycket att 

berätta eftersom de inte kommit så långt i antagningsprocessen. 

 

En enkätundersökning hade varit svårt för oss att genomföra då det hade varit problem att 

skapa svarsalternativ. Det skulle ha blivit en oändligt lång enkät som hade behövt ta upp alla 

de anledningar till att antagningsprocessen inte fullföljdes. Svar som vi omöjligt kunde veta 

eftersom allt handlar om subjektiva känslor. Enkäten hade även blivit så lång att väldigt få 

hade haft tid att delta, vilket, åter igen, hade resulterat i ett stort bortfall. 

 

Fördelar med meningskoncentrering var att vi verkligen sökte och hittade den bakomliggande 

meningen i intervjun. Vi fick fram intervjupersonens svar utan personliga infallsvinklar vilket 

vi tror var till fördel när intervjupersonen till exempel vill vara anonym, då det inte går att 

koppla svaren till vem som sagt vad. Även saker runt omkring som kunde bidra till att vi i vårt 

skrivande förlorade fokus, eliminerades genom meningskoncentrering. Den bakomliggande 

meningen med intervjun var istället i fokus. Då vi visste vad det var vi sökte efter var detta en 

bra metod för att bli av med onödig information i intervjun. En nackdel vid 

meningskoncentrering skulle kunna vara att delar av historien försvinner och inte riktigt får 

någon förklaring på varför någonting är som intervjupersonen beskriver (Kvale, 1997). Därför 

valde vi att endast använda denna typ av analysmetod när vi sökte efter något särskilt i texten, 

för att inte förlora viktig bakomliggande betydelse av våra intervjupersoners svar. 

 

Vi gjorde en induktiv tolkning då det hade varit svårt att göra på ett annat sätt. Vi anser att 

detta var bästa sättet för oss att genomföra det på. Om vi hade påbörjat allt det teoretiska 

arbetet innan intervjuerna tror vi att vi hade spillt tid. Förmodligen hade vi fått fram mycket 

onödigt som inte hade gått att använda, vilket även visade sig stämma då intervjupersonernas 

svar inte blev som vi hade förväntat oss. Anledningarna till varför de inte fullföljde 

antagningsprocessen var inte som det vi spekulerade i. Därför tyckte vi att det passade bäst att 

samla in data innan vi skrev klart och hittade all teori.  

 

Problem som vi stötte på var gällande vårt urval då det var svårt att få tag i rätt 

intervjupersoner. Vi fick anpassa oss efter andra på Försvarsmakten då vi inte kunde komma 

åt kontaktuppgifter till rätt personer själva, vilket var negativt för oss då vi inte kunde välja 

våra intervjupersoner själva. Vi hade hoppats på att få kontakt med kvinnor som kommit till 

åtminstone andra och tredje steget i antagningsprocessen innan de bestämde sig för att inte 

fullfölja. I sådana fall hade inbokade personliga intervjuer passat bättre, då vi tror att det hade 

funnits mer att fråga om. Vi tror att vår studie hade fått ett annorlunda och mer intressant 

resultat med dessa kvinnor. Det hade varit en fördel för oss att få tag i personer som verkligen 

bestämt sig för att de inte ville ta anställning på Försvarsmakten. Detta var dock inte möjligt 

då Försvarsmakten hade svårt att få tillgång till dessa kontaktuppgifter. En alternativ metod 

hade varit om vi hade fått möjlighet att “följa” utvalda kvinnor genom antagningsprocessen 
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från rekryttest till GMU. På så sätt hade vi kunnat få ett svar på varför de väljer att hoppa av 

och hur de upplever de olika stegen, men på grund av tidsbrist var inte detta möjligt. Därför 

anser vi att vi inte kunde ha gjort på något annat sätt.  

 

3.6.1. Metodens betydelse för resultatet 

När vi ser tillbaka på metoden vi använt oss av kan vi inte se att vi kunde ha gjort något 

annorlunda. Skulle vi göra det igen hade vi använt metoden likadant. Att vi gjorde 

telefonintervjuer och personliga intervjuer var det som fungerade bäst för denna studie, vi 

kunde ställa de frågor som krävdes för att få svar på vårt syfte. Hade vi använt oss av en 

kvantitativ metod hade det varit svårt för oss att få svar på de frågor vi ställde. 

 

3.6.2. Tillförlitlighet  

En forskare måste kunna lita på att det man mäter ger samma resultat om man skulle mäta det 

likadant två gånger (Denscombe, 2009). Om vi skulle göra intervjuerna en gång till på samma 

sätt så tror vi att resultatet hade blivit likadant, då det inte är sannolikt att kvinnorna skulle 

ändra anledning till varför de inte fullföljde ansökan. Hade vi däremot gjort intervjuer med 

andra kvinnor hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut, då vi inte med säkerhet kan veta 

vilka anledningar kvinnorna har till varför de väljer att inte fullfölja antagningsprocessen.  

 

Nackdelen med att göra telefonintervjuer är att man inte kan se gester eller tolka 

intervjupersonens kroppsspråk. Detta skulle kunna medföra att vårt resultat påverkats, men då 

vi inte ser någon anledning till att de inte skulle svara ärligt på våra frågor tror vi inte att det 

har påverkat oss i denna studie.  

 

4. Resultat 

I detta kapitel redovisar vi det resultat som kommit fram efter personliga intervjuer och 

telefonintervjuer. 

 

4.1. Mångfald 

Förr blev männen intvingade i Försvarsmakten genom värnplikten, men detta avskaffades 

2011 då värnplikten ersattes med GMU som är frivilligt för alla. Försvarsmakten är idag en 

väldigt bred arbetsgivare med många olika yrkesinriktningar för både kvinnor och män. Enligt 

intervjuperson 1 (Ip1) arbetar Försvarsmakten för mångfald, de ser gärna kvinnliga sökanden. 

De tillämpar inte kvotering, däremot tillämpar de positiv särbehandling. Positiv särbehandling 

innebär enligt dem att om två personer har ungefär likadana Cv:n, med likadana meriter och 

båda bedöms kunna utföra jobbet, så väljer de kvinnan. Detta är nödvändigt för att kunna nå 

mångfald inom organisationen.  

 

Ip1 menar att det inte finns några nackdelar med att få in fler kvinnor till Försvarsmakten, då 

det idag är såpass få kvinnor som arbetar där och att öka mångfalden bara är positivt. En 

organisation som till stor del har en ledning som består av svenska, medelålders, 

heterosexuella män, missar lätt vissa perspektiv. Ip1 menar att när en man tar beslut görs det 

ur ett manligt perspektiv, många gånger ur perspektiv som en heterosexuell man med svensk 
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uppfostran och grundsyn. Ip1 menar att i en beslutsprocess som består av större mångfald, tas 

det bättre beslut och de når hög effekt.  

 

“Jag skulle vilja säga att för Försvarsmakten så är det livsviktigt att vi lyckas att attrahera, 

rekrytera och anställa kvinnliga medarbetare. Det är jätteviktigt för att vi ska ta kloka beslut 

och nå effekt.” - Ip1 

 

4.2. Jämställdhet 

På medarbetarsamtalen med kvinnliga medarbetare säkerställer dem att frågan om utveckling 

av karriär inom organisationen ställs. Det uttrycks att de ska fråga om kvinnan vill söka någon 

chefstjänst eller på ett eller annat sätt vill bli coachad för att skapa förutsättningar för att 

kunna söka andra tjänster och chefstjänster. Medan det vid medarbetarsamtalen med männen 

snarare är en del av resonemanget. Ip1 menar att detta är ett sätt att sätta tryck på att de vill ha 

mer kvinnor i ledningen. 

 

“Är det en kvinnlig medarbetare så ska man säkerställa att frågan har gått till kvinnan, att 

man sagt: ”är du intresserad av att söka chefstjänster? Eller är du intresserad av att på något 

vis bli coachad för att skapa förutsättningar, för att du ska kunna söka andra tjänster och 

chefstjänster?”, det ingår i medarbetarsamtalen. Den frågan ställs inte till en manlig 

medarbetare utan är bara en del i resonemanget. Den UTTRYCKS att den SKA genomföras 

med våra kvinnliga medarbetare i samband med ett medarbetarsamtal. Det är ju ett sätt att 

sätta tryck.” - Ip1 

 

Ip1 menar att mycket av kraften som behövs för att klara av arbetet finns i huvudet, allting 

handlar inte om fysisk styrka. Försvarsmakten har även arbetat för att skapa utrustning som är 

mer dynamiskt utformad och som skapar bättre förutsättningar både för kvinnor och för män. 

Ip1 argumenterar för att alla, både kvinnor och män är olika. Både kvinnliga och manliga 

sökande varierar från att vara mindre/kortare och större/längre och detta har ingen betydelse 

vid en anställning.  

 

4.3. Metodutveckling för effektivare rekrytering (MER) 

Vår andra intervjuperson (Ip2) arbetar med ett projekt som har till syfte att utvärdera 

aktiviteter som attraherar och rekryterar målgrupper som Försvarsmakten har svårt att nå via 

vanliga rekryteringsmetoder, Metodutveckling för effektivare rekrytering (MER). Målgruppen 

som de arbetat med under 2014 och gör ännu, är kvinnor som fått godkänt på rekryttestet. 

MER-projektet har som metod att snabbt skapa kontakt med dessa kvinnor för att väcka deras 

intresse för att vilja söka anställning på Försvarsmakten. När MER-projektet skapat kontakt 

med kvinnliga rekryter påtalas också identifikationsmöjligheter för kvinnor, och vikten av att 

ha fler kvinnor synliga allmänt. Det är viktigt att visa att det både är kvinnor och män som 

arbetar inom Försvarsmakten. 

 

4.4. Intresset för Försvarsmakten 

När vi frågade vad det var som hade väckt de kvinnliga sökandes intresse för Försvarsmakten 

svarade de bland annat att det var från reklam, att de hade familj och vänner som arbetade där 
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eller att de tidigare arbetat i liknande organisationer. Av dem som blivit intresserade genom 

vänner och familj, var det alltid en manlig familjemedlem/vän som hade introducerat intresset 

för intervjupersonen. 

 

Bland de yngre kvinnorna var det några som menade att de blev intresserade av arbetet för att 

förbättra sitt självförtroende och utveckla sig själva.  

 

“Jag ville testa på något som ska förbättra mitt självförtroende.”  

 

Någon annan berättade även att hon idrottar mycket och alltid har intresserats av fysiska 

utmaningar. Något som hade intresserat några av de yngre var att se över sin fysiska styrka 

och ta reda på ifall de skulle klara av det. Hos flera, både bland de yngre och äldre, var en 

anledning till intresset för arbetet viljan att hjälpa andra. 

 

Flera av de yngre tyckte att GMU var en bra erfarenhet att ha med sig senare i livet. De 

uttryckte att det var något som de skulle vilja prova på eller att de vill hålla flera möjligheter 

inför hösten öppna.  

 

“Jag blev intresserad dels av att man hjälper människor, jag tycker det är viktigt. Min idé är 

att egentligen bara göra GMU. Jag tänker att det är en bra erfarenhet att ha med sig senare i 

livet.” 

 

4.5. Varför inte Försvarsmakten? 

De flesta vi talade med avslutade inte sin ansökningsprocess på grund av att de ångrade sig 

eller inte tyckte det var intressant, utan för att det uppstod fel på vägen. Till exempel att det 

blev fel när de fyllde i ansökan och fick avbryta eller att de inte kunde komma till 

antagningsprövningen på grund av sjukdom. Flera av kvinnorna var dock intresserade av att 

söka på nytt vid en annan period.  

 

“Jag har blivit kallad till antagningsprov, men tror att jag ska vänta lite med. Just nu så 

passar det inte riktigt in på grund av skolan. Jag kanske kommer söka igen senare.” 

 

Anledningen till detta kunde också vara att de vill träna upp sig fysiskt för att känna att de 

skulle klara av arbetet. Ett fåtal hade fortfarande tid på sig att boka in sig till 

antagningsprövningen och väntade snarare på att det skulle komma en passande tid för att 

genomföra nästa steg i rekryteringen. Anledningen till att deras första tid inte passade berodde 

på personliga skäl. Det förekom också att de hade missat sin tid och inte hunnit söka in igen, 

men hade planer på att göra det inom en snar framtid. Men vi fick också svar om att de hade 

valt att vänta till när det passar bättre i livet. En anledning till detta kunde vara att det berodde 

på om de kommit in på högskolan till hösten eller ej. 

 

“Jag vet inte om jag ska boka tid till antagningsprövningen för jag tror att jag kommer börja 

plugga. Det känns onödigt att göra deras tester om jag inte är säker.” 
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Under telefonintervjuerna frågade vi också om de hade någon tanke kring varför de trodde att 

det är så få kvinnor inom Försvarsmakten. Några trodde att detta berodde på att det är en 

mansdominerad arbetsplats och ett fysiskt påfrestande arbete över lag. Flera sa också att de 

trodde att arbetet tilltalar männen mer, då det upplevs som mer naturligt för män eftersom 

värnplikten fanns och att män tvingades göra lumpen efter gymnasiet förr.  

 

“Det är ett extremt mansdominerat yrke och jag tror att som kvinna kan man inte känna sin 

plats och att det inte finns något utrymme som kvinna. Att man kanske inte duger och håller 

måtten. Vilket jag faktiskt ibland tror.” 

 

“Det har att göra med att det inte alltid har varit en allmän plikt för kvinnor också. Det är en 

lång tradition att mannen arbetar inom försvaret.” 

 

Någon menade att de kanske inte duger och håller måtten som kvinna. Hon menade att som 

kvinna måste man ha en viss “gnista” för att klara av arbetet och att kvinnor inte har samma 

fysiska möjligheter. Männen är oftast starkare och det kan vara en anledning till att kvinnor 

väljer att backa, det finns rädsla för att misslyckas. 

 

“Man måste vara medveten om att det är ett fysiskt arbete och det måste tilltala alla. Även om 

jag själv är kvinna så tror jag inte att kvinnor har samma fysiska möjligheter, en man är 

oftast starkare än en kvinna. Jag tror att många kvinnor väljer att backa för att man är rädd 

att misslyckas för att man inte känner sig lika fysiskt stark.” 

 

Några trodde att många kopplar ihop Försvarsmakten med att kriga och skjuta, men menar att 

det handlar om mycket mer än det. Det finns många yrken inom Försvarsmakten där man inte 

behöver vara ute i fält. Det är kanske många kvinnor som inte tänker på det. En idé hade varit 

att lyfta fram de andra sidorna av Försvarsmakten också, resonerar en av kvinnorna som vi 

intervjuat. 

 

5. Analys 

Här analyserar vi vår empiri utifrån vår teori och tidigare forskning. Vi har delat upp kapitlet 

i mindre underrubriker för att få struktur i texten och hålla isär de olika ämnena.  

 

5.1. Kön och organisation 

I vårt resultat fick vi fram att de kvinnor vi intervjuade anser att det är mer naturligt för män 

att söka sig till Försvarsmakten, då de förr var tvungna att göra lumpen efter gymnasiet. Att 

människan är uppfostrad med detta sedan länge och att det kan ses som en norm, det tilltalar 

männen mer då det har setts som ett manligt yrke såpass länge. Detta bekräftar Ahl (2008) 

som menar att könssocialiseringen påverkar de val som flickor och pojkar gör när de ska välja 

utbildning och arbete. Detta resulterar i att män och kvinnor gäller för olika jobb och att olika 

könsroller och positioner accepteras. Arbeten förknippas ofta som antingen mansjobb eller 

kvinnojobb. Av våra intervjupersoner som gjort rekryttestet var det flera som hade någon 

anhörig eller kände någon som arbetar/arbetat inom Försvarsmakten, denna anhörige var även 



 

 17 

en man. Detta stämmer överens med Foucaults (2003) idealbild av en militär från 1600-talet. 

En soldat är någon som kan kännas igen från långt avstånd och att det är en man. Jonssons 

(2015) statistik i Försvarsmaktens rekryteringsunderlag från tidigare år visar även detta. 

Stereotyper får det även att verka naturligt att kvinnor och män har olika arbeten (Ahl, 2008). 

Att arbetet är såpass fysiskt krävande och att kvinnor inte har samma fysiska möjligheter för 

att klara av arbetet är ett argument som kvinnorna har. Ip1 menar dock att mycket av styrkan 

som krävs för att klara av arbetet inte bara sitter i musklerna utan även mycket i huvudet. 

 

Alvesson och Billing (2009) skriver om att det är skillnad mellan socialt och biologiskt kön. 

De sociala konstruktionerna av kön hindrar inte vissa kvinnor att bli stridsvagnsförare eller 

vissa män från att bli förskolelärare. Våra intervjupersoner berättade att de hade viljan att söka 

igen på nytt vid ett annat tillfälle. De avslutade inte antagningsprocessen på grund av att de 

var kvinnor, utan för att det hade uppstått problem kring deras ansökan och att det hade lett 

till att de var tvungna att avbryta antagningsprocessen. 

 

5.2. Mansdominerad arbetsplats 

Anledningar till att kvinnorna fått intresse för Försvarsmakten varierar allt från att ha viljan 

att hjälpa andra, få bättre självförtroende till att möta fysiska utmaningar samt testa sig själv 

och sin fysiska styrka. Ömsesidig empati är ett centralt tema i relationsteorin, vilket möjliggör 

psykologisk utveckling och lärande för alla inblandade aktörer (Thomson, 1998). Covington 

och Surrey (2000) menar att kvinnors självkänsla har sin grund i att skapa och upprätthålla 

relationer med andra. Självkänslan utvecklas av att aktivt ta del av skapande och förbättrande 

av relationer, då deltagandet skapar en känsla av energi, entusiasm, kunskap om sig själv och 

en känsla av egenvärde, vilket bidrar till kvinnors psykologiska utveckling. Kvinnorna 

förväntar sig att få bättre självförtroende och få möjlighet att hjälpa andra genom 

Försvarsmakten, därför har de fått upp ett intresse för organisationen. Foucault (2003) menar 

att militärarbetet inte längre riktar in sig på till exempel att stoppa olydnad, utan har istället en 

mer positiv funktion idag, att förbättra genom att göra maktutövandet effektivare och enklare. 

Detta är möjligt just för att det inte är en hopkrafsad folkmassa inom militäryrket, utan för att 

de tillsammans är en enhet. 

 

5.2.1. Kvinnor i en mansdominerad organisation 

Vem som lämpar sig för soldatyrket beskriver Foucault (2003) som en man med långa armar, 

breda axlar och starka fingrar. I våra telefonintervjuer fick vi fram att det var många som 

uppfattade arbetet på Försvarsmakten som väldigt fysiskt krävande och att man som kvinna 

kan känna sig underlägsen. Vi fick också höra att som kvinna kanske man inte duger och 

håller måttet och att det inte finns något utrymme för dem. Forskning har visat att kvinnor i 

mansdominerade organisationer tenderar att ha sämre självutvärderingar om deras prestationer 

och potential (Baskerville & Nicole, 2012). 

 

Det har tidigare varit brist på intresse för den kvinnliga arbetskraften i organisationsstudier, då 

de främst gjorts ur ett manligt perspektiv som illustrerar att män och kvinnor är lika (Mills & 

Tancred, 1992). Beaktandet av våra relationer, erkännandet av våra olikheter kan ge en god 

gemensam grund och en förbättrad arbetslivskvalitet för alla inblandade (Thomson, 1998). 
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Försvarsmakten har uppmärksammat att alla människor är olika och arbetar för att skapa mer 

dynamisk utrustning som är anpassad för både kvinnor och män. 

 

Kvinnor tenderar att söka acceptans genom att anpassa sig efter en organisations redan 

bestämda könsnormer (Brown & Syme-Taylor, 2012). Flera av våra intervjupersoner 

förklarade att de trodde att man måste ha en viss gnista för att klara av ett sådant fysiskt 

arbete. Någon menade även att hon skulle kunna söka igen, men att hon var tvungen att träna 

upp sig först för att inte misslyckas. Det finns forskning som visar att kvinnor ofta imiterar 

manligt beteende för att bli framgångsrika (Brown & Syme-Taylor, 2012).  

 

Relationsmodellen säger att kvinnors önskan om att arbeta i kontext av ömsesidigt förbättrade 

relationer ofta står i konflikt med dominerade manliga normer. Kvinnor är pressade att tro att 

manliga normer är bättre och att de bör nedvärdera sina önskningar om relationer. Modellen 

visar också att det är psykologiskt viktigt att arbeta i en miljö med stöd, för att kvinnor ska 

kunna utveckla sin hälsa. Jaget förbättras av relationsanslutningar för alla inblandade 

(Thomson, 1998). Detta är något som några av våra intervjupersoner förväntar sig i samband 

med arbetet på Försvarsmakten, i och med att de fått upp intresse för det med hopp om att få 

bättre självförtroende. Foucault (2003) menar dessutom att en soldat visar upp tecken på 

styrka, mod och stolthet.   

 

5.3. Mångfald 

Könskodade organisationer innebär att en organisation är genomsyrad av könade innebörder 

(Alvesson & Billing, 2009). Större delen av Försvarsmakten består av män vilket leder till att 

de flesta besluten som tas, tas ur ett manligt perspektiv. Att ha ett könsperspektiv på en 

organisation bidrar till viktiga insikter i en organisations funktion gällande ledarskap, 

strategier, organisationskultur, kommunikation och grupper (Alvesson & Billing, 2009). 

Försvarsmakten påstår även själva, att en beslutsprocess som består av en större mångfald 

resulterar i bättre beslut vilket i sin tur medför att organisationen når hög effekt. Ip1 berättar 

att för att kunna ta kloka beslut och nå effekt är det livsviktigt för Försvarsmakten att lyckas 

attrahera, rekrytera och anställa kvinnliga medarbetare. Försvarsmakten arbetar för mångfald 

och ser gärna kvinnliga sökande. De tillämpar inte kvotering, men använder sig däremot utav 

positiv särbehandling när det är en kvinna och en man som har lika meriter och båda bedöms 

kunna utföra arbetet. Då det är fler kvinnor som krävs för att nå mångfald inom 

Försvarsmakten så väljer de kvinnan i ett sådant läge. Att arbeta på detta sätt är nödvändiga 

tillfälliga åtgärder för att motverka de direkta och indirekta konsekvenserna av tidigare 

diskriminering och utvecklas mot jämställdhet (Lee-Gosselin et al., 2013). Som att kollegor 

på en organisation misstolkar en kompetent kvinna som kvoterats in, diskriminerar henne 

genom att tro att en man hade skött arbetet på ett bättre sätt (Ernsjöö, 2005). 

 

Försvarsmakten arbetar mycket för mångfald och ser gärna kvinnliga sökanden. Ip1 menar att 

det inte finns något negativt med att få in fler kvinnor i organisationen. Enligt 

relationsmodellen har kvinnor en lätthet i relationsvärlden och kan bidra till att göra en 

organisation till en plats där bland annat tillhörighet och vänskap värderas på ett mer 

integrerat sätt (Thomson, 1998). Människan spenderar en tredjedel av sitt liv på 
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organisationer och därför är det viktigt hur organisationen fungerar. Den logik som 

dominerar, vilka aktörer och grupper som bestämmer dagordningen och hur relationer mellan 

människor formas (Alvesson & Billing, 2009).  

 

5.3.1 Arbete med mångfald 

Enligt Fägerlind (2012) är det viktigt att besvara frågan varför organisationen vill nå och 

upprätthålla mångfald för att nå det. Kreativitet, kvalitet och effektivitet är ett område som kan 

besvara frågan. Det innebär att mångfaldigt sammansatta grupper har större förutsättningar att 

vara kreativa eftersom uppgifter, problem och lösningar kan granskas ur flera perspektiv. 

Försvarsmakten menar att det inte finns några nackdelar med att arbeta för mångfald. Att ta in 

fler kvinnor i organisationen hade bidragit till att Försvarsmakten kan ta beslut ur fler 

perspektiv och därmed nå hög effekt. 

 

Viljan att bli bättre på att läsa av kunders önskemål kring efterfrågan på olika tjänster är också 

ett område som kan tillämpas för att nå mångfald. Då har en organisation som ambition att ge 

samma service till personer med olika kön, ålder, bakgrund eller särskilda behov. Inom många 

organisationer finns det okunskap om vad som sticker ut ifrån mängden (Fägerlind, 2012). 

Försvarsmakten vars ledning till stor del består av svenska, medelålders, heterosexuella män, 

tappar de perspektiv som en kvinna har. Detta eftersom beslut tas ur ett manligt perspektiv 

med manlig grundsyn. 

 

Ett annat område som kan besvara varför Försvarsmakten vill nå mångfald är 

kompetensförsörjning. Mångfaldsarbetet medför att organisationens rekryteringsunderlag 

ökar. Organisationer som söker särskild kompetens har fått insikt om att den gruppen med den 

särskilda kompetensen som de söker är heterogen och börjar därefter arbeta med mångfald för 

att bli/vara en attraktiv arbetsgivare för både kvinnor och män (Fägerlind, 2012). 

Försvarsmakten är idag en bred arbetsgivare för både kvinnor och män med många olika 

yrkesinriktningar. När värnplikten avskaffades blev det en större mångfald bland de som sökte 

sig till Försvarsmakten och detta resulterade i en ökad kompetensförsörjning. 

 

5.4. Jämställdhet 

Equal Employment Opportunity (EEO) program arbetar för lika anställningsmöjligheter och 

är till för att förbättra chanserna för kvinnliga arbetare, förbättra kvalitén av deras 

arbetsupplevelse samt sänka hinder för att tillfredsställa arbetslivet. Det involverar också 

kvinnliga arbetare i att reflektera över sina chanser att avancera (Burgess et al., 2005). På 

medarbetarsamtal har Försvarsmakten som en rutin att säkerställa att frågan om karriär inom 

organisationen ställs till kvinnor, medan det för männen endast är en del av resonemanget. 

Det uttrycks att kvinnan ska frågas om hon vill söka någon chefstjänst, eller på något annat 

sätt bli coachad för att skapa förutsättningar för att kunna söka andra tjänster och chefstjänst. 

Detta för att betona att de vill ha in fler kvinnor i ledningen, menar Ip1. Kahn och Iqbal 

(2011) trycker även i sin studie på att när kvinnor och män får lika möjligheter förbättras 

samhället för alla parter, inom såväl samhällsekonomi som välmående för människor över lag. 

De skriver också att genom att hjälpa kvinnor till chefs- och administrativ nivå inte bara är att 
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utnyttja alla talanger optimalt, utan att de även motiverar andra kvinnor att sträva efter de övre 

positionerna.   

 

Enligt Sörlin et al., (2011) är det få kvinnor som klarar sig till toppen av hierarkierna av olika 

anledningar. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar också att arbetslivet är starkt segmenterat i 

kvinno- och mansyrken, vilket har gjort att kvinnor under en längre period utgjort en minoritet 

i många organisationer. Ju högre upp man kommer i den formella hierarkin desto mer 

underrepresenterade är kvinnorna. Kvinnorna som vi har intervjuat ansåg att det är så få 

kvinnor inom Försvarsmakten på grund av att det är mer naturligt för män att arbeta som 

militär. De tror att värnplikten som tidigare var obligatorisk för männen har bidragit till detta. 

 

5.4.1. Metodutveckling för Effektivare Rekrytering (MER) 

Kahn och Iqbal (2011) menar att jämställdhetsintegrering är viktigt. Både kvinnor och män 

ska ha lika delaktighet i sin utveckling på en organisation. De säger även att det är viktigt att 

engagera både män och kvinnor för att nå mål på såväl individuell, lokal och nationell nivå. 

Ip2 arbetar med ett projekt som har till syfte att utvärdera aktiviteter som attraherar och 

rekryterar målgrupper som Försvarsmakten har svårt att nå via vanliga rekryteringsmetoder, 

MER-projektet. Målgruppen som de arbetade med när vi hade vår intervju, är kvinnor som 

fått godkänt på rekryttestet. MER-projektet har som metod att snabbt skapa kontakt med dessa 

kvinnor för att väcka deras intresse för att söka anställning på Försvarsmakten. Sörlin et al. 

(2011) menar att minskandet av klyftan mellan könen borde vara en prioritet för 

personalförvaltningen i många typer av organisationer. Oavsett ledarstil, ledarskap och 

branschtillhörighet har alla organisationer ett ansvar för att minska könsskillnaderna. Detta då 

både kvinnor och män är viktiga beståndsdelar i samhället (Kahn & Iqbal, 2011). Just detta 

gör Försvarsmakten genom sitt MER-projekt, då de vill visa att Försvarsmakten består av 

både kvinnor och män. Även Soidre (2009) menar att kvinnor och män arbetar i olika yrken 

och olika arbetsuppgifter, de koncentreras till skilda sektorer av arbetslivet.  

 

5.5. Konkurrens 

Konkurrensen från högskolor påverkar även rekryteringen negativt (Jonsson, 2015). Bland de 

yngre av våra intervjupersoner var det andra utbildningar som gjorde att de valde att inte 

fortsätta eller gjorde dem osäkra på om de ville fullfölja sin ansökan till Försvarsmakten. 

Även om det inte var helt säkert om de kommit in på högskolan ännu, så valde de att inte 

komma till antagningsprövningen. Tidigare statistik visar också att 40 procent av de som 

kallats till antagningsprövningen inte kom (Jonsson, 2015). Några av våra intervjupersoner 

kom inte till antagningsprövningen på grund av att det var skador/smärtor som hindrade, 

nuvarande arbete eller bara det att tiden inte fanns. 

 

5.6. Slutsatser 

Även om arbetet som militär inte ser likadant ut som det en gång gjorde, har vi i vår studie 

fått fram data som visar att mycket av de gamla normer och fördomar som funnits ännu finns 

kvar. Kvinnorna tror att de måste ha “den rätta gnistan” för att klara av arbetet samt att det ser 

det som en fördel att vara vältränad inför GMU. Många av kvinnorna ansåg att det var mer 

naturligt för män att söka sig till Försvarsmakten på grund av värnplikten som fanns tidigare, 
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trots detta har det inte varit grund för dem att inte fullfölja antagningsprocessen. Det som 

hindrat dem från att fullfölja ansökan har snarare varit att fel uppstått på vägen, konkurrens 

från högskolor, nuvarande skola eller arbetsplats eller att tiden inte funnits av olika personliga 

skäl. Anledningarna till att de påbörjade ansökan från första början kunde vara att de ville ha 

många alternativ öppna för hösten, men även personliga anledningar som viljan att utveckla 

sig själv och för att förbättra sitt självförtroende. Det framkom att några av dem ser GMU som 

en bra erfarenhet i framtiden som de bland annat kan ha nytta av i andra yrken, men även att 

arbete på Försvarsmakten handlar om att hjälpa andra vilket också intresserade kvinnorna. 

 

På grund av att det är såpass få kvinnor inom Försvarsmakten och att det är så vanligt att 

hoppa av mitt i antagningsprocessen, arbetar de med ett MER-projekt för att få kontakt med 

kvinnor och väcka deras intresse för arbete hos dem. De använder sig även utav positiv 

särbehandling när en kvinna och en man med lika meriter söker arbete, detta för att skapa 

mångfald inom organisationen. De arbetar även med jämställdhet, genom att “pusha” kvinnor 

till att avancera i yrket och utvecklas inom organisationen. De har som rutin att frågan om 

karriär uttryckligen ska frågas till kvinnorna, medan de för männen endast är en del av 

resonemanget på medarbetarsamtalen. Detta skapar mångfald även inom ledande yrkesroller. 

De vill ha in fler kvinnor i ledningen, då det skulle bidra till att Försvarsmakten når hög effekt 

samt att beslut kommer att tas ur både manligt och kvinnligt perspektiv. 

 

6. Diskussion 

Här kommer vi att diskutera resultatet och även de förbättringsidéer som vi kommit fram till 

under vårt arbete med denna studie. Vi avslutar med att ta upp trovärdigheten och 

generaliserbarheten för vår studie samt ger förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1. Resultat i relation till teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Då vi valde att söka upp vår teori efter att vi genomfört våra intervjuer, begränsades våra 

teorier en aning. Teorier om maskulinitet och femininitet hade kunnat vara alternativ på teori 

för oss, men då våra intervjupersoner inte talade om det valde vi att avgränsa uppsatsen till att 

studera det resultat vi fick fram av intervjuerna. Vi hade lite tankar kring vad kvinnorna skulle 

kunna tänkas svara, men det visade sig att vi inte var på rätt spår. Detta resulterade i att vi 

blev begränsade och fick vara kreativa i sökandet av litteraturen, vilket ledde till att mycket av 

vårt resultat kopplats till tidigare forskning. Vi kopplade ihop teorierna och tidigare forskning 

till kvinnornas svar genom att försöka hitta en grund till varför de kan känna som de gör, men 

även för att bekräfta det dem talar om. 

 

De teorier och den tidigare forskning vi hittat angående mångfald och jämställdhet har vi mest 

använt för att bekräfta det vi fått fram i vårt resultat. Detta för att förtydliga att man kan arbeta 

på detta vis för att nå jämställdhet och skapa mångfald. 

 

6.2. Förbättringsidéer 

Som även framkom i vårt resultat, är en idé för Försvarsmakten att lyfta fram de 

arbetsuppgifter som inte berör att vara ute i fält och arbeta. Av vårt resultat kan en anledning 
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till att det är så få kvinnor inom Försvarsmakten vara att det finns okunskap bland kvinnor 

som av olika anledningar inte skickar in en ansökan. Vi vet att de idag arbetar mycket med att 

försöka få in fler kvinnor, men ett förslag kan då vara att lägga fokus på att anställning inom 

Försvarsmakten handlar om mycket mer än att skjuta med vapen och vara ute i fält. 

 

Av vårt resultat kom det fram att många av de kvinnor som inte fullföljt sin 

ansökningsprocess endast hade svårigheter med att fylla i rekryttestet. Det visade sig att några 

till exempel insett att de hade fyllt i fel efter att de hade skickat in ansökan och att det då 

påverkade att de inte gått vidare efter rekryttestet. Eftersom det är ett internetbaserat test kan 

det inte ändras i efterhand. Möjligheten finns att göra ett nytt rekryttest några dagar senare 

och skicka in på nytt. Vi tror inte att alla är medvetna om detta, vilket också kan vara bra att 

informera om. Även om man måste vara noga och läsa och förstå frågorna innan man svarar 

kan fel alltid uppstå. 

 

6.3. Om resultatet 

Försvarsmakten är idag väldigt mansdominerad och har alltid varit. Många anser att detta 

beror på värnplikten som fanns tidigare, då männen var tvungna att gå med. Detta synsätt 

finns kvar än idag och kommer nog att göra i några år till. Att det inte är lika många kvinnor 

som är anställda inom organisationen beror bland annat på att många kvinnor inte har det 

intresset, det tilltalar inte dem lika mycket som det gör för männen. Även om några av de 

kvinnor som vi intervjuat fortfarande är intresserade av att söka igen vid en annan tidpunkt, 

kommer det ändå vara en mansdominerad arbetsplats om de får anställning där. När vi går 

igenom vår datainsamling får vi känslan av att kvinnorna är intresserade av arbete på 

Försvarsmakten, men inte tillräckligt då andra intressen tar över. Många av de vi talade med 

var unga och hade funderingar på att studera på högskolan först och kanske om några år söka 

till Försvarsmakten igen. Dessa kvinnor hade inte heller någon tanke på vad de skulle vilja 

arbeta med. Vi ser detta som att de yngre kvinnorna vill ha klart för sig vad de vill arbeta med 

innan de påbörjar en utbildning. Oftast är män mer öppna för olika tjänster och kan tänka sig 

att arbeta med något som de trivs med. Männen påbörjar kanske utbildningen utan att veta vad 

de vill arbeta med i framtiden och tar det som det kommer. Vi tror att många kvinnor redan 

har bestämt tidigt vilken typ av yrke de vill arbeta med och även om det yrket finns, är vägen 

dit smalare. Ser de inte helheten kan det hindra dem istället för att se nya möjligheter. 

 

Av vårt resultat visade det sig att Försvarsmakten konkurrerar med högskolor. Många av de vi 

intervjuade hade funderingar på att börja på högskolan till hösten, vilket gjorde att de skulle 

kunna tänka sig att söka till GMU senare i livet, om intresset fortfarande finns där. Vi tror att 

kvinnorna inte vill “ödsla tid” på något som inte kommer att bli av. De vet inte om de kommit 

in på högskolan och eftersom rekryttestet går att göra igen, så kan de skjuta upp det. 

 

Om vi ser till hur Försvarsmakten för resonemang kring arbetet med mångfald och 

jämställdhet får vi bilden av att de vet vad de sysslar med. De gör det av rätt anledningar och 

inte för att samhället säger att de bör göra det, utan för att de vill utvecklas och har insett sina 

brister. Vi tror att en risk som kan finnas när en kvinna börjar arbeta på en mansdominerad 

arbetsplats är att hon får känslan av att företaget gjort henne “en tjänst” när de anställde 
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henne. Men eftersom Försvarsmakten inte använder sig av kvotering, utan vill ha in fler 

kvinnor för sin egen skull blir det en bättre upplevelse för kvinnan. Hon blir lika värdigt 

anställd som männen och det är även så de redan anställda kommer att se henne. 

 

I resultatet får vi en mindre inblick i hur Försvarsmaktens medarbetarsamtal går till. De har 

som rutin att de ska fråga kvinnor om och hur de skulle vilja avancera inom organisationen, 

medan de för männen endast är en del av resonemanget. Här anser vi att det är viktigt att 

männen inte kommer i skymundan. Denna rutin kan vara införd på grund av att kvinnor inte 

tror att de har samma möjligheter som män, de kanske inte tror att de skulle klara av att vara 

på en ledande position. Vi vet inte om detta är fallet, men om det är så måste man tänka på att 

det kan vara likadant med en man. I sådana fall tycker vi att detta borde vara en tillfällig 

åtgärd tills de fått in fler kvinnor till de ledande positionerna och därefter behandla både 

männen och kvinnorna lika. 

 

Vi valde att ta med frågan om varför de tror att det är så få kvinnor inom Försvarsmakten för 

att få en bild av vad andra tror det beror på, utifrån vad vi själva trodde. Vi tänker att eftersom 

de har sina funderingar på orsaken, så kan det också vara något som har bidragit lite till deras 

avhopp även om de inte säger det rakt ut. De tror att orsaken är att det är mer naturligt för män 

och att arbetet är fysiskt ansträngande, men att de inte är några av de kvinnor som hindras 

utav dessa gamla normer och stereotyper. Även om stereotypen som Foucault (2003) 

beskriver är något överdriven enligt oss, så ger det ändå en bild av varför en kvinna kan ha 

svårt att förlika sig med militärarbetet. Trots att idealbilden av en militär från förr fortfarande 

finns kvar till viss del, är det inte detsamma med själva militärarbetet. Kvinnorna ser inte på 

arbetet som att de ska ut och kriga, utan de ser det som en möjlighet att hjälpa andra.  

 

Sammantaget får vi bilden av att anledningarna till att det är så få kvinnor inom 

Försvarsmakten är för att intresset inte är lika stor hos kvinnorna som hos männen. Detta gör 

att Försvarsmakten ganska länge till kommer att vara mansdominerat. Det kommer att ta tid 

innan såpass många kvinnor har blivit anställda där att det skapar en bättre mångfald. Då 

mycket beror på gamla normer om att kvinnor och män passar till olika arbeten och att män är 

starkare än kvinnor, kommer det vara problem att få in kvinnor i en organisation som 

Försvarsmakten tills detta synsätt har försvunnit. Enligt Försvarsmakten så gör dem vad de 

kan för att få in kvinnor och skapa mångfald inom organisationen. Vi tycker att det handlar 

mycket om hur man uppfostras och att synen på hur en militär ser ut förändras.  

 

6.4. Trovärdighet 

Trovärdigheten i denna studie kan ses ur två perspektiv. Vi anser att trovärdigheten delvis är 

ganska låg. Då många av kvinnorna som inte fullföljt antagningsprocessen ändå kan tänka sig 

att söka igen, har vi inte riktigt fått svar på det vi från början ville veta. Vi tror inte att den 

vanligaste orsaken till att kvinnor valt att inte fullfölja antagningsprocessen är att det blev fel i 

rekryttestet. De kvinnor som hoppar av i ett senare steg i antagningsprocessen har med största 

sannolikhet andra anledningar till varför de inte fullföljer. Hade vi fått ett mer blandat urval 

hade det gett oss en mer trovärdig bild av varför det är så många tjejer som hoppar av i de 

olika stegen. Vi hade hellre sett att de hade mer tydliga orsaker till att de inte fullföljt, då det 
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blivit mer intressant att studera deras svar. Å andra sidan har vi trovärdighet i att kvinnorna 

med största sannolikhet har svarat ärligt på våra frågor. Intervjuerna med Ip1 och Ip2 tycker 

vi däremot har god trovärdighet. Då de är väl bevandrade inom ämnena som de talade om och 

de besvarade frågorna vi hade väldigt utförligt. 

 

6.5. Generaliserbarhet 

Vi tror att vissa delar av denna studie kan vara överförbara, det är delarna angående mångfald 

och jämställdhetsintegrering. Då detta är något generellt och inte har med Försvarsmakten i 

sig att göra, tror vi verkligen att det kan vara överförbart till andra mansdominerade 

organisationer. Däremot tror vi inte att denna studies delar angående varför kvinnor tappar sitt 

intresse för en arbetsplats kan överföras till andra organisationer i Sverige. Då 

Försvarsmakten är de enda som inriktar sig på detta område och har en sådan 

rekryteringsprocess.  

 

6.6. Förslag på fortsatt forskning 

Något som kan undersökas vidare är att kontakta de som kommit längre i 

antagningsprocessen. Vi tror att om man talar med de som gjort GMU eller i alla fall varit på 

antagningsprövningen, så kommer man få fram ett annat resultat. Där tror vi att man hade fått 

fram utförligare svar då de kommit såpass långt i processen att de vet varför de inte känner att 

arbetet passar dem. Detta tror vi hade gett en bättre studie som kan hjälpa Försvarsmakten att 

utveckla antagningsprocessen, så att den tilltalar mer kvinnor. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide Ip1 

 Kan du beskriva de olika stegen i antagningsprocessen? 

o Vilka sållas bort här? 

o Vid vilket steg är det som de flesta hoppar av? 

 Varför tror du att denna problematik finns? 

 Vi har sett på er hemsida att ni har arbetat med att få in kvinnor, hur har ni gått tillväga 

då? 

o När började ni arbeta med dessa frågor? 

 Vilka fördelar eller nackdelar innebär fler kvinnor i verksamheten? 

 Ser antagningsprocessen likadan ut för kvinnor och män? 

 Skulle ni kunna ändra er antagningsprocess om det hade resulterat i att fler kvinnor 

vill fullfölja processen? 

 Finns det uppföljning, sanktioner eller krav på verksamheten när det gäller 

jämställdhet? 

o Vilka är det? 

o Hur följer man upp de? 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide kvinnor 

 Hur gammal var du när du sökte till Försvarsmakten? 

 Vad har du för sysselsättning? (jobb/studerar/arbetslös/sjukskriven) 

 Vad var det som väckte ditt intresse för Försvarsmakten? 

o Såg du filmerna på hemsidan? 

o Vad tänkte du när du såg dem? 

 När i antagningsprocessen valde du att inte fortsätta? 

o Varför? 

 Vill du beskriva de olika stegen i antagningsprocessen? (Rekryttest, mönstring, GMU) 

o Hur upplevde du dem? 

o Hur kändes det? 

o Hur tänkte/funderade du? 

 Var det något speciellt som du ville arbeta med? 

 Varför tror du att det är så få kvinnor (13%) inom försvarsmakten? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Sms till kvinnorna 

Hej! 

Vi är två studenter från Halmstad Högskola som skriver en C-uppsats i samarbete med 

Försvarsmakten. Vårt syfte är att ta reda på varför många tjejer väljer att hoppa av under 

antagningsprocessen. Vi har fått ditt nummer av Försvarsmakten då du har genomfört deras 

antagningsprocess. Vi kommer att ringa dig under de närmaste dagarna och ställa några frågor 

angående dina upplevelser kring de olika momenten, det tar ca 10 minuter. Du kommer att 

vara helt anonym och svaren kommer inte att kunna kopplas till dig. Det hade varit jättesnällt 

om du vill ställa upp. 

 

Mvh, 

Stina Andersson och Johanna Ottosson 

Halmstad Högskola 
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